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RESUMO 

Um dos grandes desafios da atualidade relacionado com a área de materiais diz 

respeito à produção de produtos e processos para uso na indústria do petróleo, mais 

precisamente relacionado à área do Pré-sal. Avanços foram alcançados nos últimos 

anos permitindo a perfuração da camada de sal, com a redução do tempo para 

perfuração dos poços e maior êxito ao final da operação. Apesar dos avanços, uma 

série de desafios ainda é passível de soluções e um deles refere-se à preparação de 

pastas para a cimentação de poços nessas zonas com camadas evaporíticas. 

Dentro deste contexto, este estudo teve por objetivo analisar a influência dos sais 

NaCl, KCl, CaSO4 e MgSO4 no comportamento mecânico e estrutura química dos 

produtos hidratados. Como metodologia, foram preparadas e analisadas pastas de 

cimento com concentrações variadas destes sais que são comumente encontrados 

nas formações salinas do reservatório do Pré-sal. As concentrações dos sais 

empregadas nas formulações das pastas foram de 5%, 15% e 30%.  As pastas 

foram formuladas com peso específico de 15,8 lb/gal e o cimento utilizado na 

preparação das pastas foi o do tipo Portland Classe G. Foram realizados ensaios de 

resistência à compressão em corpos de prova curados por 24 horas e 28 dias. 

Também foram realizados ensaios de caracterização cristalográfica (DRX) e 

morfológica (MEV). De acordo com os resultados apresentados, observa-se que os 

maiores valores de resistência são atribuídos às pastas com concentração de 15 % 

para todos os sais. Houve, também, redução dos valores de resistência das pastas 

formuladas com concentração de 30 %  para todos os sais. Através das análises de 

caracterização micro estrutural foi possível observar a influência dos sais nos 

principais produtos hidratados do cimento Portland.  

 

Palavras-Chaves: Cimentação de poços de petróleo, pastas salinas, caracterização 

microestrutural. 



 

 

 

ABSTRACT  

 

One of the great challenges at present time related with the materials area concerns 

of products and processes for use in petroleum industry, more precisely related to the 

Pre-salt area. Progresses were reached in the last years allowing the drilling of the 

salt layer, with the time reduction for drilling and larger success at the end. For the oil 

wells companies the preponderant factor is the technology, however, in spite of the 

progress, a series of challenges is still susceptible to solutions and one of them refers 

to the slurries preparation for cementing in those areas. Inside of this context, this 

study had for objective to analyze the influence of the salts NaCl, KCl, CaSO4 and 

MgSO4 in strength and chemical structure of the hydrated products. As methodology, 

they were prepared and analyzed cement slurries with varied concentrations of these 

salts that are commonly found in the saline formations. The salts concentrations used 

in formulations of the slurries were of 5%, 15% and 30%.  The slurries were 

formulated with specific weight of 15,8 lb / gal and the cement used was Class G. 

Strength tests were accomplished in samples cured by 24 hours and 28 days. Also 

were realized crystallographic characterization (XRD) and morphologic (SEM). In 

agreement with the presented results, it is observed that the largest resistance values 

are attributed to the slurries with concentration of 15%. There was reduction of the 

strength values of the slurries formulated with concentration of 30%. Through the 

characterization microstructural it was possible to note the salts influence in the main 

cement hydrated products. 

 

 

 

 

 
 
 
Keywords: Oil well cementing, saline oil well cement slurries, microestructural 

characterization.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cimentação de um poço de petróleo é uma etapa crítica durante a fase 

de perfuração. Problemas durante essa etapa pode trazer sérias consequências ao 

prosseguimento operacional, demandando altos custos financeiros, tempo, ou até 

mesmo levar a perda do poço. 

Após a perfuração do poço até uma determinada profundidade definida em 

um projeto de Engenharia de Poço, tubos de revestimento são conectados uns ao 

outros formando assim uma coluna, que é descida no poço até uma determinada 

profundidade, comumente próximo ao fundo do poço. Concluída a etapa de descida 

da coluna de revestimento, uma pasta de cimento é bombeada para o poço por 

dentro da coluna, saindo pela sua extremidade inferior e subindo pelo espaço anular 

entre o revestimento e a formação rochosa.   

Essas pastas de cimento são utilizadas na cimentação de poços 

petrolíferos com o objetivo de vedar, fixar o revestimento e dar suporte mecânico ao 

poço. Tal operação é chamada de cimentação primária e é uma etapa muito 

importante e bastante onerosa da fase de perfuração de um poço.  

A cimentação secundária envolve as operações emergenciais de 

cimentação para correção da cimentação primária, tamponar canhoneados, reparar 

vazamentos no revestimento, abandonar temporariamente e/ou definitivamente um 

poço, etc. As operações secundárias na forma de tampões de cimento também 

podem ter o objetivo de suporte operacional, como na forma de tampões de desvio 

(Side Track), tampões para elevação de fundo, etc. A cimentação secundária 

compreende a recimentação, compressão de cimento (squeeze) e tampões, 

entretanto, existem subclassificações a partir destes tipos de cimentação, onde não 

necessariamente possuem a função de correção de uma cimentação primária. 

Alguns exemplos são os tampões de cimento, que possuem outras funções como de 

abandono de trechos do poço, apoio para desvio e sanar perdas de circulação, etc. 

As propriedades requeridas das pastas de cimento utilizadas nas 

operações de cimentação dependem das características do poço. Normalmente, 

cadae um poço é diferente do outro e cada um possui sua história, suas 

peculiaridades, e essa é uma verdade imutável.  

No projeto de cimentação de um poço uma série de parâmetros é levada 

em consideração para definição das melhores propriedades da pasta. A intenção 
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primordial é a de atingir com êxito o objetivo final da operação, quer seja para uma 

cimentação primária ou uma de caráter corretivo. Essas propriedades levam em 

consideração o comportamento da pasta ainda em estado fresco, de forma que ela 

seja trabalhável e segura, até depois de endurecida, prevendo uma longevidade na 

vida útil e produtiva do poço. 

Essas propriedades são relativas aos parâmetros reológicos da pasta 

(viscosidade), consistometria (tempo de bombeabilidade e de pega), resistência 

compressiva, etc., onde, mediante ao conhecimento dos parâmetros como 

temperatura, pressão, presença de zonas de gás, etc., projeta-se uma pasta que 

atenderá as exigências da operação daquele poço, de forma segura e eficiente. No 

caso de não se possuir dados reais do poço, simuladores computacionais são 

usados e tem atendido de forma satisfatória e precisa no desenho de pastas de 

cimento.  

Aditivos químicos e minerais são utilizados para se atingir as propriedades 

requeridas em um projeto de pasta. Esses aditivos têm a função de diminuir ou 

aumentar a viscosidade, retardar ou acelerar a pega do cimento, prevenir a migração 

de gás, tornar a bainha cimentícia com maior resistência mecânica, enfim, uma 

gama de propriedades pode ser modificada, visando atender de forma eficaz a 

operação. 

A qualidade da cimentação primária é de fundamental importância para o 

ciclo de vida de um poço, razão pela qual qualquer deficiência no isolamento irá 

requerer uma operação de correção da cimentação primária, representando na 

totalidade dos casos um custo adicional alto no processo de construção de um poço. 

São tomados alguns cuidados no projeto de obtenção de uma pasta de cimento para 

que esta atenda aos requisitos necessários para sua utilização. Os fatores que 

influenciam a cimentação devem ser levados em consideração para a obtenção de 

uma pasta de cimento com composição adequada. Na grande maioria dos casos, é 

necessária a adição de produtos químicos à pasta para modificar suas propriedades, 

conforme as condições do poço ou operação, e assim obter composições capazes 

de se deslocar no interior do revestimento, promovendo um bom deslocamento até a 

zona de interesse. Atualmente, existe uma grande gama de aditivos fornecidos em 

sua grande maioria por empresas multinacionais, tanto na forma líquida quanto na 

sólida (FREITAS, 2008). 
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A cimentação frente às formações salinas tem como principal problema a 

incorporação do sal pela pasta bombeada, o que causa grandes dificuldades para a 

operação, pois essa quantidade adicional de sal muda as propriedades plásticas e o 

comportamento mecânico da pasta podendo ocasionar grandes problemas para 

operação de cimentação, pois pode causar uma má cimentação ou até mesmo se 

perder o poço, então se faz necessário uma criteriosa elaboração da pasta (Souza & 

Borges, 2011). Outro problema de grande relevância em formações salinas é a 

fluência. Este fenômeno provoca exigências de esforços mecânicos na matriz 

cimentícea. 

Segundo Mohriak et al (2009), em se tratando de pastas para utilização 

em formações salinas, existem disponíveis três diferentes  formulações que variam 

com o percentual de sal dissolvido no peso de água contido na pasta, e uma quarta 

chamada pasta espumada, a saber: pastas salinas “ricas em sal” (percentuais de 

NaCl próximos da saturação); pastas salinas “pobres em sal” (percentuais baixos – 

até 10% - de NaCl na mistura); pastas com concentração de sal entre 3 e 5% 

BWOW (By Weight Of Water) de KCl e a pasta espumada na qual se adiciona 

nitrogênio, tornando a pasta mais leve e favorecendo o bombeio. 

 Estudo realizado por Hunter (2009) mostrou a importância de um 

cuidadoso estudo de cada poço a ser cimentado, focando as diferenças necessárias 

na pasta devido às mudanças das condições da cimentação, citando casos de 

cimentação em diferentes partes do mundo, afirmando que não se tem uma 

formulação ótima, pois ela irá depender das necessidades de cada poço.   

Frente ao cenário atual de grandes descobertas de novos campos 

petrolíferos no Brasil, campos estes em grandes profundidades e formadas por 

largas camadas de rochas salinas, este trabalho tem como objetivo estudar a 

influência de quatro diferentes sais (encontrados nessas formações rochosas 

evaporíticas) nos produtos hidratados do cimento Portland tipo classe G. Foram 

analisadas as propriedades mecânicas de resistência à compressão e, buscando 

explicar os resultados, foram realizados ensaios de caracterização através do 

método de difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).  
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Cimentação de poços de petróleo 

 

O primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859,  mas só no ano 

de 1903 é que foi realizada a primeira cimentação de poço, no Campo Lompoc 

na Califórnia. Nessa primeira operação foi bombeada uma pasta preparada 

com cinquenta sacos de cimento com o objetivo de evitar o influxo de água da 

formação para o poço. Na ocasião esperavam-se vinte e oito dias para o 

endurecimento do cimento. 

Em 1910, Almond Perkins desenvolveu uma patente que consistia na 

realização de uma operação de cimentação com dois tampões, isto é, a pasta 

era bombeada para o poço, com tampões metálicos à frente e atrás desta, para 

evitar a sua contaminação durante seu deslocamento por água ou fluido de 

perfuração. 

Depois de algum tempo trabalhando com Perkins, em 1919, Erle P. 

Halliburton parte para o “MidContinent”, onde fundou sua própria empresa, 

Halliburton Cementing Co., que se tornou, por sua vez, a maior empresa da 

especialidade. Em 1922, Halliburton patenteou o misturador com jatos “jet 

mixer” automatizando a mistura de pasta, ampliando as possibilidades 

operacionais, fazendo com que a prática de cimentar os revestimentos fosse 

adotada pela maioria das companhias. Nessa época aguardava-se de 7 a 28 

dias para o endurecimento do cimento (Halliburton, 1998). 

A partir de 1923, fabricantes americanos e europeus de cimento 

passaram a fabricar cimentos especiais para a indústria de petróleo, com alta 

resistência inicial. Com o advento dos aditivos químicos, o tempo de pega foi 

sendo paulatinamente reduzido (72 horas até 1946; 24 a 36 horas a partir de 

1946) e outras propriedades da pasta de cimento foram controladas. 

A cimentação é uma das operações mais importantes realizadas em 

um poço de petróleo. Ocorre após o término da perfuração com o objetivo de 

compor a vedação entre as zonas permeáveis ou até mesmo em um único 
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intervalo permeável, impedindo a intercomunicação de fluidos da formação que 

ficam por trás do revestimento, bem como propiciar suporte à coluna de 

revestimento (Oliveira, 2004, Vlachou et al, 1997). 

 

2.2. Tipos de cimentação 

 

2.2.1 Cimentação Primária 

 

A cimentação primária é de grande relevância para a construção de 

qualquer poço de petróleo, pois uma cimentação mal elaborada e/ou realizada 

reduz o ciclo de vida do poço e implica em altos custos adicionais para 

correção. Esse tipo de cimentação é aquela realizada após a descida de cada 

coluna de revestimento, e sua qualidade é avaliada geralmente, por meio de 

perfis acústicos corridos por dentro do revestimento (Pelipenko e Frigaard, 

2004; Thomas, 2001). A Figura 2.1 detalha os tipos de revestimento, onde o 

poço está dividido em fases e com cada fase já cimentada. 

 

Figura 2.1. Tipos de revestimento numa cimentação primária (Costa, 2012) 

Tubo Condutor 

Revestimento de 
Superfície 

Revestimento 
Intermediário 

Revestimento de 
Produção 

Bainha 
de 

Cimento 



Aspectos Teóricos 

23 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

 

O número de “fases” do poço depende do projeto de Engenharia do 

poço, que considera diversos parâmetros para definir o tipo de revestimento, 

profundidade, etc.  

O tubo condutor é o primeiro revestimento do poço assentado à 

pequena profundidade e tem como finalidade sustentar os sedimentos 

superficiais não consolidados. O próximo revestimento a ser descido no poço é 

o revestimento de superfície e visa proteger os aquíferos superficiais, prevenir 

o desmoronamento das formações não consolidadas, e servir de base de apoio 

para os equipamentos de segurança de cabeça de poço. É um revestimento 

muito importante para o prosseguimento operacional da perfuração. O 

revestimento intermediário tem a finalidade de isolar e proteger zonas de altas 

ou baixas pressões, isolar zonas de perda de circulação, isolar formações 

portadoras de fluidos corrosivos ou contaminantes do fluido de perfuração, etc. 

Por fim, o revestimento de produção, como o próprio nome indica, é descido 

com a finalidade de confinar a produção do poço, suportar suas paredes e 

possibilitar o isolamento entre os vários intervalos produtores (Thomas, 2004). 

O objetivo principal da cimentação primária é de proporcionar um 

isolamento impermeável, rígido e resistente no espaço anular entre a formação 

rochosa e o revestimento, onde uma cimentação primária satisfatória está 

associada a uma boa aderência do cimento ao revestimento e à formação 

rochosa, além do preenchimento de todo o espaço do anular. Antes do 

bombeamento da pasta de cimento, são feitos exames laboratoriais para 

garantir o sucesso na colocação da pasta no anular (Freitas, 2008). Embora 

com toda tecnologia e cuidados na elaboração e aplicação das pastas em 

todas as etapas da cimentação, essa operação nem sempre é realizada com 

sucesso em toda a extensão do poço, e pode ser necessária uma nova 

operação de cimentação para evitar acidentes (Nelson, 1990). 

Problemas advindos do projeto de pasta até a execução operacional 

poderão provocar problemas na eficiência da cimentação. No projeto, podem 

ocorrer falhas nas simulações, nas formulações das pastas, nos testes 

laboratoriais, etc. Já na execução, podem ocorrer falhas no condicionamento 

do poço, no preparo da água de mistura (aditivos químicos vencidos, água 
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industrial inadequada, ordem de mistura, contaminação), no preparo da pasta, 

na densidade da pasta, nos bombeios, na falha de algum equipamento, etc. 

Quando ocorre algum desses problemas citados, como consequência têm-se 

gelificação ou pega prematura da pasta, aderência deficiente na interface, fluxo 

de gás ascendente, contração volumétrica, perda de resistência, zonas de 

interesse descobertas, entre outros (Santos Júnior, 2006; Pelipenko et al, 

2004).  

 

   

(a)                                                       (b) 

   

                                (c)                                                        (d)                    

Figura 2.2. Falhas de cimentação primária (Costa, 2012) 

 



Aspectos Teóricos 

25 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

 

Na Figura 2.2 observam-se casos típicos de falhas de cimentação. A 

Figura 2.2.a representa uma falha por migração de gás, formando as 

chamadas “canalizações”. A Figura 2.2.b destaca em marrom uma área que 

representa o reboco deixado pelo fluido de perfuração que não foi retirado 

durante os preparativos para a cimentação, com o uso de um colchão 

espaçador e/ou lavador, comprometendo assim a aderência entre a pasta de 

cimento e a formação rochosa. Já a Figura 2.2.c demonstra o que pode ocorrer 

no contato de uma substância corrosiva com a coluna de revestimento, 

ocasionando com o tempo a deterioração do tubo a ponto de furá-lo. No caso, 

a imagem ilustra uma substância que migrou por uma falha (rachadura) até ter 

acesso ao tubo. A Figura 2.2.d mostra o que pode ocorrer com a bainha de 

cimento em condições de temperatura acima dos 230 °F e sem o uso do aditivo 

mineral adequado, onde a matriz sofre o fenômeno da “retrogressão”. Na 

retrogressão, o cimento perde gradativamente sua capacidade de suportar as 

cargas mecânicas, vindo assim a se degradar com o tempo. Trata-se de uma 

situação comum de ocorrer em poços HPHT (High Pressure and High 

Temperature) caso não seja usada uma pasta projetada para tal condição. 

Para prevenir tal fenômeno são adicionados os chamados agentes anti-

retrogressão, onde o mais usado é a sílica, adicionado normalmente numa 

concentração entre 30 – 40%. 

 

 

2.2.1. Cimentação Secundária 

 

Define-se cimentação secundária como as cimentações realizadas 

visando corrigir falhas na cimentação primária. Assim sendo, uma cimentação 

secundária pode ser realizada para eliminar a entrada de água de uma zona 

indesejável, abandonar zonas depletadas, reparar vazamentos na coluna de 

revestimento, etc.  
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2.2.1.1. Compressão de cimento (Squeeze) 

 

Consiste na injeção forçada de cimento sob pressão, visando corrigir 

localmente algum problema, que pode ser a correção de uma cimentação 

primária, sanar vazamentos no revestimento, impedir a produção de zonas que 

passaram a produzir água, combater uma perda de circulação, etc. A Figura 

2.3 apresenta um tipo de compressão de cimento.  

 

 

Figura 2.3. Squeeze de cimento para fechamento de zona produtora indesejável (Costa, 2012) 

 

 

2.2.1.2. Tampão 

 

O tampão é constituído de um bombeio de pasta para cobrir um 

determinado trecho do poço. Esse tipo de operação é executada nos casos de 

perda de circulação, abandono temporário ou definitivo do poço, como base 

para desvios, para elevação de fundo, etc. A Figura 2.4 mostra um exemplo 

típico de abandono de poço por tampões de cimento, que a depender do caso, 

poderá ser temporário ou definitivo.  
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Figura 2.4. Tampões de abandono (Costa, 2012) 

 

2.2.1.3. Recimentação 

 

É a correção da cimentação primária quando o cimento, por algum 

motivo, não selou satisfatoriamente um grande trecho no anular entre o 

revestimento e a formação. Alguns dos motivos da necessidade de 

recimentação são quando, por exemplo, a pasta não cobriu a altura necessária, 

ou quando ocorreu canalização de gás, ou ainda quando houve contaminação 

de pasta, etc. O revestimento é canhoneado em dois pontos e a recimentação 

só é realizada quando se consegue circulação pelo anular, através destes 

canhoneados. Para possibilitar a circulação com retorno, a pasta é bombeada 

através da coluna de cimentação, dotada de um obturador (packer) para 

permitir a pressurização necessária para a movimentação da pasta pelo anular. 

A Figura 2.5 apresenta uma recimentação. Pela imagem, percebe-se a 

similaridade com a operação de Squeeze. De fato, operacionalmente as 

cimentações algumas vezes são parecidas, no caso, para a recimentação a 

falha na cimentação é bem maior, sendo necessário assim além de comprimir o 

cimento, circulá-lo por trás do revestimento, passando pela zona afetada no 

Tampão de 
Cimento  
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objetivo de preencher o local que estava sem cimento. Vale ressaltar que os 

canhoneados são feitos para permitir a circulação e não visam produção.  

 

 

Figura 2.5. Recimentação (Costa, 2012) 

 

2.3. Objetivos das operações de cimentação 

 

Como a cimentação primária consiste no posicionamento de uma 

pasta cimentante no anular formado pelo revestimento e as paredes do poço, 

espera-se que a mesma, após a pega, proporcione: 

 Aderência tanto ao revestimento quanto a formação; 

 Proteção do revestimento contra corrosão e cargas dinâmicas 

decorrentes de operações no seu interior.  

 Resistência mecânica para suportar exigências mecânicas 

que são aplicadas durante as operações; 

 Isolamento das formações. 
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Para que a pasta de cimento atenda aos requisitos mencionados 

acima é necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da 

cimentação primária sejam tomados. Os fatores listados abaixo são 

reconhecidamente responsáveis pelas deficiências na capacidade de um 

selante, embora essa deficiência não se limite apenas a esses fatores:  

 Densidade incorreta da pasta podendo resultar no 

desbalanceamento hidrostático assim como outros problemas 

relativos às propriedades da pasta; 

 Fluido de perfuração e reboco com propriedades inadequadas, 

proporcionando contaminação da pasta, falha na aderência, 

etc.; 

 Gelificação prematura, resultando na perda do controle da 

pressão hidrostática e entupimento de coluna de cimentação 

(no caso de tampões de cimento); 

 Pega prematura, resultando em pastas mal posicionadas 

(plugueamento de coluna, prisão de revestimento, zonas de 

interesse descobertas, etc.); 

 Pasta sem controle para gás quando deveria ter, permitindo, 

por exemplo, a entrada de gás na coluna da pasta; 

 Pastas permeáveis, contribuindo para deficiências no 

isolamento hidráulico e resistência ao fluxo de gás; 

 Contração volumétrica apreciável devido ao processo de 

hidratação e fissuração da bainha de cimento sob tensão, 

gerando fraturas e microanulares que permitem a migração de 

fluidos. 

 Matriz cimentícea sofrendo fissuração com consequente perda 

de resistência mecânica pela não utilização de um agente anti-

retrogressão.   
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2.4. Aditivos para cimentação 

 

São produtos químicos que são adicionados às pastas de cimento 

com o objetivo de modificar suas propriedades, conforme as condições de poço 

ou tipo de operação a ser executada (Bensted, 1993).  

Para que uma cimentação seja realizada com sucesso, é essencial 

que a pasta satisfaça as exigências seguintes:   

- Ser bombeável durante o tempo necessário para sua colocação sob 

condições particulares; 

- Manter as suspensões estáveis;   

- Uma vez no lugar endurecer no tempo projetado;   

- Manter aderência mecânica ao revestimento e a formação; 

- Manter o isolamento das formações.    

Com o objetivo de atender aos requisitos mencionados acima é 

necessário que alguns cuidados no projeto e na execução da cimentação 

primária sejam tomados. A escolha dos aditivos, quantidades a serem 

adicionadas à pasta dependem das propriedades individuais de cada poço. 

Atualmente, existe uma grande quantidade de aditivos encontrados 

no mercado, tanto na forma líquida quanto na sólida. Esses aditivos, utilizados 

em pastas de cimento, são classificados em várias funções, conforme seu 

desempenho, tais como: aceleradores de pega, adensantes, agente anti-

retrogressão, agente tixotrópico, antiespumante, controlador de migração de 

gás, dispersante, estendedores, redutor de filtrado, retardador de pega, etc. 

Dentre estes, os mais utilizados estão listados a seguir. 

 

2.4.1. Aceleradores de pega 

 
Os aceleradores de pega aumentam a taxa de hidratação do 

cimento, por meio do aumento do caráter iônico da fase aquosa, fazendo com 

que os principais componentes do cimento seco (C3S, C2S e C3A) se hidratem 

e liberem o Ca(OH)2 mais rapidamente, resultando, assim, numa rápida 
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formação do CSH gel, que é responsável pela pega do cimento. Dentre esses, 

os mais utilizados são o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Este último 

apresenta efeitos colaterais como o aumento do calor de hidratação, aumento 

da viscosidade, desenvolvimento mais rápido de resistência à compressão, 

aumento do encolhimento da pasta e aumento da permeabilidade final do 

cimento com redução da resistência do cimento endurecido a sulfatos. O NaCl 

a 2% funciona como acelerador, contudo, em concentrações superiores a 6% 

apresenta o comportamento contrário, retardando a pasta (Nelson, 1990). 

 

2.4.2. Dispersantes 

 

Esses aditivos reduzem a viscosidade aparente, o limite de 

escoamento e a força gel das pastas, melhorando suas propriedades de fluxo. 

Facilitam a mistura da pasta, reduzem a fricção e permitem a confecção de 

pastas com elevada densidade. O dispersante mais utilizado na cimentação de 

poços de petróleo é o sal de polinaftaleno sulfonato de sódio. A adição de 

dispersantes pode produzir efeitos secundários indesejáveis tais como: 

aumento da água livre e da decantação dos sólidos, tornando a pasta menos 

estável, bem como influenciando no tempo de pega da mesma. O mecanismo 

de atuação destes aditivos consiste na adsorção do dispersante nas partículas 

de cimento, impedindo sua floculação e dispersando o sistema. Esta dispersão 

é devida a forças de repulsão geradas entre as moléculas do aditivo adsorvidas 

nas partículas de cimento, cuja origem pode ser eletrostática e/ou através de 

repulsão estérica dependendo da composição do aditivo (Roncerro, 2000). 

 

2.4.3. Antiespumante 

 

Durante a mistura da pasta no campo, a densidade é o parâmetro 

utilizado para verificar se os materiais estão na proporção definida no teste de 

laboratório. Se durante a mistura da pasta for incorporado ar, estará se 

medindo a densidade do sistema cimento, água e ar. Como o ar é 

compressível, ao atingir o fundo do poço, a densidade real será maior do que a 



Aspectos Teóricos 

32 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

 

medida na superfície, o que pode levar a resultados indesejáveis. Outro 

problema da adição de ar é a formação de poros após endurecimento da pasta, 

o que aumentará a porosidade e diminuição da resistência mecânica. O aditivo 

antiespumante produz uma alteração na tensão superficial e modifica a 

dispersibilidade dos aditivos que poderiam estabilizar a espuma. O mecanismo 

mais importante de ação desses aditivos é por espalhamento sobre a superfície 

da espuma, ou pela penetração na mesma. Ao baixar a tensão superficial, a 

película de líquido não consegue manter o ar aprisionado, dessa forma a 

espuma se destrói. Os antiespumantes mais utilizados são à base de poliglicóis 

e os quebradores de espuma são derivados de silicone. 

 

2.4.4. Retardadores de pega 

 

Ao contrário dos aditivos aceleradores de pega, os aditivos 

retardadores são utilizados para retardar o tempo de pega das pastas de 

cimento de modo que permita uma maior segurança durante as operações de 

bombeio, principalmente em poços cujas temperaturas são elevadas. 

Os retardadores mais utilizados, os lignossulfonatos, são polímeros 

não refinados, obtidos de polpa de madeira, contendo compostos sacarídeos. 

As quatro principais teorias que descrevem o mecanismo de funcionamento 

dos retardadores estão sumarizadas a seguir. 

1. Adsorção do retardador sobre a superfície dos produtos de 

hidratação inibindo o contato com a água; 

2. O retardador reage com o cálcio na fase aquosa formando uma 

camada insolúvel e impermeável ao redor do grão; 

3. O retardador adsorve nos núcleos dos produtos de hidratação, 

impedindo o futuro crescimento desses núcleos; 

4. Íons cálcio são quelados pelo retardador prevenindo a formação 

dos núcleos de hidratação;  
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2.4.5. Controladores de filtrado 

 

A perda de filtrado API para uma pasta de cimento pura (sem aditivo) 

geralmente supera 1500 mL/30 min. Com freqüência, é necessário pastas com 

perda tão baixa quanto 70 mL/30 min. Para reduzir o filtrado, normalmente, 

adiciona-se à pasta aditivos controladores de filtrado. Esses aditivos diminuem 

a velocidade de filtração pela redução da permeabilidade do reboco e/ou pelo 

aumento da viscosidade da fase aquosa. 

Os polímeros introduzidos como controladores de filtrado na década 

de 40, são os mais utilizados. Acredita-se que eles se adsorvam na superfície 

dos grãos do reboco diminuindo os tamanhos dos poros formando agregados 

coloidais que bloqueiam os poros, reduzindo, portanto, a permeabilidade do 

reboco (Gouvêa, 1994). Naturalmente, aumentam também a viscosidade da 

água de mistura, não podendo ser muito alta para não prejudicar a mistura da 

pasta. 

Os polímeros derivados da celulose (Carboximetilhidroxietilcelulose / 

CMHEC) foram os primeiros a serem usados e ainda hoje seu uso é comum na 

grande maioria das cimentações. Teorias atuais responsáveis pelo efeito 

polimérico no desenvolvimento de um reboco de filtrado com baixa 

permeabilidade incluem: 

 A junção polimérica na superfície da partícula e a extensão do 

polímero no espaço do poro, através do qual o filtrado deve 

passar. A propriedade de ligação de água do polímero então 

permite uma conexão eficiente no espaço intersticial nos poros 

do filtrado; 

 Polímero localizado dentro da rede de poros mecanicamente 

conectados resulta em espaços porosos com menos perdas 

de fluidos; 

 A viscosificação do fluido intersticial pelo material polimérico.  
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2.5. Equipamentos de cimentação 

 

Para que seja realizada uma cimentação são necessários diversos 

equipamentos, os quais têm a função de armazenagem do cimento, transporte, 

preparação dos aditivos, mistura da pasta e seu bombeio para o poço.  

  

2.5.1. Silos de cimento 

 

O cimento, em geral, é estocado na base das companhias de 

cimentação em grandes silos (Figura 2.6), sendo enviado para sonda por meio 

de carretas (on shore) e barcos (off shore) apropriados. 

Nas plataformas marítimas são disponíveis silos para 

armazenamento de cimento e outros materiais a granel. 

Durante a operação de cimentação em terra (on shore), o cimento é 

transportado pela chamada carreta bulk, onde no campo é posicionado próxima 

a unidade de cimentação e/ou batch mixer. 

 

 

 

Figura 2.6. Silos de cimento  
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2.5.2. Unidades de cimentação 

 

Uma unidade de cimentação pode ser montada em caminhões, para 

operações em terra, ou sobre “skids” em sondas marítimas, como detalha a 

Figura 2.7. 

Essas unidades são compostas de motores elétricos e de 

combustão, bombas “triplex”, bombas centrífugas, sistemas pneumáticos e 

hidráulicos, sistema de mistura automático e manual de pasta de cimento, 

tanques, densímetro, etc. Na unidade a água de mistura e cimento são 

bombeados por linhas para um tanque de mistura, onde a pasta é preparada e 

seu peso é ajustado, permitindo melhor controle de suas propriedades antes de 

seu bombeio para o poço. 

  

 

Figura 2.7. Unidade de cimentação offshore 

 

A utilização de um batch mixer (tanque pré-misturador) (Figura 2.8) 

implica em maior confiabilidade no peso específico quando a pasta é preparada 

nele, e consequentemente nas propriedades. Pode ser ainda usado 

simplesmente para o preparo da água de mistura, onde dos tanques a água de 

mistura é enviada para a unidade de cimentação, lá é adicionado o cimento, 

misturada à pasta e bombeada para o poço. Este tipo de cimentação é 

chamada de “bombeio contínuo”, “bombeio on line” ou “bombeio direto”. 
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Figura 2.8. Batch mixer ou tanques pré-misturadores 

 

2.6. Bombeio da pasta de cimento 

 

A sequência operacional de uma cimentação típica envolve a 

montagem das linhas de cimentação, circulação para condicionamento do 

poço, injeção do colchão de lavagem e/ou espaçador, teste das linhas de 

cimentação, lançamento do tampão de fundo, mistura da primeira pasta, 

mistura da segunda pasta (quando necessário), lançamento do tampão de topo 

e deslocamento com fluido (que pode ser de perfuração, completação, ou até 

mesmo água) (Nelson, 1990).  

Depois de preparada, a pasta de cimento é bombeada para o poço 

até que seja preenchido o trecho calculado em projeto. Na Figura 2.9 está 

ilustrada a sequência operacional de um bombeio típico. 
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Figura 2.9. - Sequência operacional do bombeio da pasta de cimento (Nelson, 1990)
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2.7. Cimento Portland 

 

O cimento Portland foi proposto pela primeira vez por um construtor inglês, 

Joseph Aspdin, que o patenteou em 1824. Nessa época, era comum na Inglaterra a 

construção com pedra de Portland, proveniente de uma ilha de mesmo nome situada 

ao sul daquele país. Como o resultado da invenção de Aspdin se assemelhava na 

cor e na dureza a essa pedra de Portland, ele registrou esse nome em sua patente. 

É por isso que o cimento é chamado cimento Portland. 

O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, 

aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, 

mesmo que seja novamente submetido à ação da água, o cimento Portland não se 

decompõe mais. 

O cimento Portland, misturado com água e outros materiais de construção, 

tais como a areia, a pedra britada, o pó-de-pedra, a cal e outros, resulta nos 

concretos e nas argamassas usadas na construção de casas, edifícios, pontes, 

barragens etc. 

As características e propriedades desses concretos e argamassas vão 

depender da qualidade e proporções dos materiais com que são compostos. Dentre 

eles, entretanto, o cimento é o mais ativo, do ponto de vista químico. Pode-se dizer 

que o cimento é o principal responsável pela transformação da mistura dos materiais 

componentes dos concretos e das argamassas no produto final desejado (uma laje, 

uma viga, um revestimento etc.). Portanto, é de fundamental importância utilizá-lo 

corretamente. Para isto, é preciso conhecer bem suas características e 

propriedades, para poder aproveitá-las da melhor forma possível na aplicação que 

se tem em vista. 

Devido a algumas dessas características, o cimento Portland vem sendo 

utilizado há alguns anos como elemento isolante e estrutural em poços de petróleo. 

Estudos vêm sendo realizados e materiais alternativos estão sendo desenvolvidos, 

muitos materiais promissores e com testes em andamento, no entanto, o cimento 

Portland ainda é o material comprovadamente eficiente para o uso em poços 

petrolíferos. 
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2.7.1. Constituintes do cimento Portland 

 

O cimento Portland é composto de clínquer e de adições. O clínquer é o 

principal componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland. As 

adições podem variar de um tipo de cimento para outro e são principalmente elas 

que definem os diferentes tipos de cimento. 

 

2.7.1.1. Clínquer 

 

O clínquer tem como matérias-primas o calcário e a argila, ambos obtidos 

de jazidas em geral situadas nas proximidades das fábricas de cimento. A rocha 

calcária é primeiramente britada, depois moída e em seguida misturada, em 

proporções adequadas, com argila moída. A mistura formada atravessa então um 

forno giratório de grande diâmetro e comprimento, cuja temperatura interna chega a 

alcançar 1450°C. O intenso calor transforma a mistura em um novo material, 

denominado clínquer, que se apresenta sob a forma de pelotas. Na saída do forno, o 

clínquer, ainda incandescente, é bruscamente resfriado para posteriormente ser 

finamente moído, transformando-se em pó. 

O clínquer em pó tem a peculiaridade de desenvolver uma reação química 

em contato com água, na qual ele, primeiramente, torna-se pastoso e, em seguida, 

endurece, adquirindo elevada resistência e durabilidade. Essa característica 

adquirida pelo clínquer, que faz dele um ligante hidráulico muito resistente, é sua 

propriedade mais importante. 

 

2.7.1.2. Adições 

 

As adições são matérias-primas que, misturadas ao clínquer na fase de 

moagem, permitem a fabricação dos diversos tipos de cimento Portland hoje 

disponíveis no mercado. Tais matérias-primas são o gesso, as escórias de alto-

forno, os materiais pozolânicos e os materiais carbonáticos. 

O gesso tem como função básica controlar o tempo de pega, isto é, o 

início do endurecimento do clínquer moído quando este é misturado com água. 
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Caso não se adicionasse o gesso à moagem do clínquer, o cimento, 

quando entrasse em contato com a água, endureceria quase que instantaneamente, 

o que inviabilizaria seu uso em obras. Por isso, o gesso é uma adição presente em 

todos os tipos de cimento Portland. A quantidade adicionada é pequena: em geral, 

3% de gesso para 97% de clínquer, em massa. 

O gesso não pode, em hipótese alguma, deixar de ser misturado ao 

cimento.  As demais matérias-primas adicionadas (escória de alto-forno, materiais 

pozolânicos e materiais carbonáticos) são compatíveis com o principal componente 

do cimento Portland, o clínquer, participando ativamente das reações de hidratação 

e são adicionadas principalmente nos cimentos compostos, muito usados na 

construção civil.  

 

2.8. Mineralogia do clínquer 

 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP,1994), o 

clínquer é composto por quatro fases principais, o silicato tricálcico (C3S), o silicato 

dicálcico (C2S), a fase aluminato (C3A) e a fase ferrita (C4AF). Essas abreviaturas 

são válidas somente nas fases puras, que praticamente não são encontradas em 

clínqueres industriais, que contêm impurezas de alguns elementos, como Al, Fe, Mg, 

Na, K, Cr, Ti, Mn, P entre outros, sob forma de solução sólida. Podem ocorrer ainda 

outras fases individualizadas, como o periclásio (MgO), em clínqueres magnesianos, 

e cal livre (CaO), em clínqueres com alto fator de saturação de cal ou com 

problemas no processo de fabricação. A seguir uma descrição sobre os principais 

compostos do clínquer. 

 

2.8.1. Silicato tricálcico (C3S) 

 

O C3S é um composto do clínquer de cimento Portland que se apresenta 

sob formas polimórficas com reatividades comparáveis, porém apresenta pouca 

variação da sua estrutura cristalina. O C3S puro contém 73,7% de CaO e 26,3% de 

SiO2. Segundo Taylor (1990), o C3S puro apresenta uma série de transições de 

fases reversíveis quando submetido a variações de temperatura. 
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A alita, nome genérico dado aos polimorfos de C3S, é um nesossilicato 

artificial com estrutura cristalina definida pela presença de tetraedros independentes 

de SiO4 unidos por cátions intersticiais de cálcio. Em geral os cristais de alita são 

tabulares compactos que, em seção transversal, são hexagonais, tal forma é 

denominada idiomórfica. Quando os contornos dos cristais apresentam reentrâncias 

e saliências, estas formas são chamadas de xenomórficas. Entre as duas formas 

citadas ainda pode ocorrer uma forma intermediária, chamada de subdiomórfica. A 

dimensão média dos cristais de alita varia normalmente entre 25 e 65 μm (Gobbo, 

2003). 

Em clínqueres industriais, as alitas admitem na estrutura entre 3% e 4% de 

óxidos em substituição, sendo as substituições mais significativas as de Ca2+ por 

Na+, K+, Mg2+ e Fe3+, e de Si4+ por Al3+, P5+ e S6+ (Ghosh, 1983; Maringolo, 2001). O 

Ca2+ pode ser ainda parcialmente substituído por Mg2+ e ambos, Ca2+ e Si4+, podem 

ser substituídos por Al3+ e Fe3+ (Taylor, 1990). 

De todos os componentes do clínquer a alita é o de maior influência no 

desenvolvimento das resistências mecânicas a todas as idades do cimento, 

constituindo de 50 a 70% do clínquer. Esta fase reage rapidamente com a água e 

em cimentos Portland comuns é a mais importante das fases (Taylor, 1990). 

 

2.8.2. Silicato dicálcico (C2S) 

 

O C2S apresenta cinco formas polimórficas bem definidas, com estruturas 

cristalinas nitidamente diferentes, desde a temperatura ambiente até 1500 °C 

(Guinier e Regourd, 1968). 

A belita, denominação dada à solução sólida envolvendo o silicato 

bicálcico, corresponde a um βC2S, de retículo ligeiramente modificado pela adição 

de íons diferentes dos existentes. Elementos como o Mg, Al, Na, Ba, Ti, Fe, entre 

outros, podem substituir os átomos de Ca e Si, provocando desordens reticulares, 

variações nas propriedades  e estabilização das diferentes formas de C2S nas 

condições ambientais (Martins, 2003). 

Os cristais de belita têm como estrutura cristalina básica tetraedros 

independentes de SiO4 ligados entre si através de íons de cálcio. Podem apresentar 

de 4 a 6% de óxidos substituintes ou impurezas, sendo Al2O3 e Fe2O3 os principais. 
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Em clínqueres com elevado teor de SO3 os cristais de belita tendem a concentrar 

grande parte deste óxido em sua estrutura, o que é comum em clínqueres 

mineralizados (Gobbo, 2003). 

Os cristais de belita são geralmente arredondados e idiomórficos. Têm 

dimensão média variando de 20 a 40 μm e apresentam lamelas multidirecionais, e 

quando submetidas a um resfriamento rápido, podem apresentar fraturas. Porém, 

algumas vezes, a forma arredondada é substituída por formas digitadas, podendo 

apresentar até aspectos individualizados de segregação, estas formas estão 

relacionadas à instabilidade originada pelas condições lentas de primeiro 

resfriamento no processo industrial de fabricação do clínquer (ABCP, 1984). 

Embora geralmente ocorra em proporções menos expressivas que a alita, 

a belita é um dos constituintes principais do clínquer Portland, com contribuição 

significativa nas resistências mecânicas do cimento a idades mais longas. Esta fase 

reage lentamente com a água, contribuindo pouco para a resistência nos primeiros 

28 dias (Taylor, 1990). 

 

2.8.3. Aluminato tricálcico (C3A) 

 

O Aluminato tricálcico (Ca3Al2O6) constitui a fase intersticial, juntamente 

com o ferro-aluminato tetracálcico, entre a alita e belita. É um dos compostos do 

clínquer Portland formados a partir da cristalização do material que se funde durante 

o processo de clinquerização. As modificações polimórficas ocorrem por variação 

composicional e não por variação de temperatura. A sua estrutura cristalina pode 

conter óxidos como o Fe2O3, MgO, SiO2, TiO2, Na2O e K2O, entre outros, em 

proporções de até 10% em peso, sendo que a incorporação de elementos alcalinos 

pode modificar sua simetria (Gobbo, 2003). O C3A puro contém 62,3% de CaO e 

37,7% de Al2O3 (Taylor, 1990). 

Clínqueres industriais normalmente contêm aluminatos em formas cúbicas 

ou ortorrômbicas, isoladas ou combinadas. A forma ortorrômbica é conhecida por ser 

prismática e se mostrar como um material intersticial escuro e por vezes 

pseudotetragonal. 

A fase cúbica constitui-se de cristais uniformes, xenomórficos a 

retangulares, com a dimensão variando entre 1 e 60 μm (Gobbo, 2003). O íon Na+ 
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pode ser incorporado pela estrutura cristalina do C3A em substituição ao Ca2+, com 

inclusão de um segundo íon Na+ num sítio vazio, levando a formação da solução 

sólida de fórmula geral Na2xCa3-xAl2O3 (Fletcher et al, 1968); (Regourd e Guinier, 

1975); (Takéuchi et al, 1980). A substituição ocorre sem que ocorram mudanças na 

estrutura cúbica até o limite de 1% de equivalente alcalino (Na2O + 0,66 K2O), 

valores superiores levam a variações na estrutura para uma forma ortorrômbica, 

cristalizando álcali-aluminato (Regourd e Guinier, 1975). Na ausência de outros íons 

ou óxidos, o limite máximo de substituição de Na2O no C3A é de 5,7%. O total de 

óxidos em substituição no C3A alcança 13% para a forma cúbica e até 20% para a 

forma ortorrômbica (Ghosh, 1983). 

O aluminato cálcico (C12A7), também conhecido como maienita, pode ser 

encontrado na fase intersticial. Ocorre normalmente em cimentos aluminosos, tendo 

sua formação decorrente das condições de umidade no resfriamento associado ao 

elevado MA (Taylor, 1990). 

O C3A tem um papel importante na resistência dos cimentos às águas 

agressivas, sendo o tipo de cristalização o fator preponderante quanto ao seu 

comportamento. É também o componente que apresenta o maior calor de 

hidratação, sendo o principal responsável pela “pega” do cimento. Reage 

rapidamente com a água, conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a 

resistência inicial às solicitações mecânicas (ABCP, 1984). 

 

2.8.4. Ferro-aluminato tetracálcico (C4AF) 

 

O ferro-aluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3), também chamado de 

C4AF ou brownmilerita, ou ainda designado na indústria do cimento por ferrita, 

constitui, juntamente com o C3A, a fase intersticial do clínquer. Este composto possui 

baixa reatividade hidráulica e tem pequena participação na resistência aos esforços 

mecânicos do cimento. Sua propriedade principal é imprimir resistência à corrosão 

química do cimento e confere ao cimento uma coloração acinzentada devido à 

presença de ferro em sua constituição, não devendo, portanto, estar presente em 

cimentos brancos (ABCP,1984). 
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Os cristais são normalmente tabulares, mas podem se apresentar como 

preenchimentos intersticiais, podendo ser também prismáticos, dendríticos, ou 

massivos a fibrosos. 

A simetria exibida pelos membros desta série é a ortorrômbica, tendo todos 

uma estrutura cristalina muito similar. Regourd  et al (1973) verificaram que 

elementos como o Mg, Si, Ti, Mn e Cr podem ser incorporados na estrutura do C4AF. 

O ferro-aluminato presente no clínquer apresenta teor de Fe2O3 inferior, 

sendo a fórmula Ca2AlFe0,6Mg0,2Si0,15Ti0,05O5 correspondente a uma derivação do 

C4AF por substituição parcial de Fe+ por Mg2+ e mesma quantidade por Si4+ e Ti4+ 

(Taylor, 1990). 

 

2.8.5. Cal livre 

 

A cal livre forma-se através da calcinação dos carbonatos cálcicos e 

permanece no clínquer devido a alguma condição inadequada do processo de 

clinquerização, sendo considerada indesejável no clínquer Portland a partir de 2%. 

Os clínqueres apresentam em média 1% de cal livre, sendo sua presença usada 

como parâmetro para o controle das condições de fabricação. As principais causas 

de ocorrência de cal livre primária podem ser a queima insuficiente, por tempo curto 

ou baixa temperatura de clinquerização, um elevado fator de saturação de cal (FSC), 

moagem inadequada do calcário, homogeneização insatisfatória das matérias-

primas (Gobbo, 2003). 

A cal livre é encontrada sob forma de cristais arredondados e sempre 

associada a alita e à fase líquida. Normalmente, não coexiste com o C2S, pois 

haveria uma combinação entre ambos formando o C3S, porém, caso ocorra 

combinada ao C2S, indica que foi gerada através da decomposição do C3S, que 

pode ocorrer sob condições lentas de resfriamento (Martins,2003 e Maringolo, 2001). 

O excesso de cal livre pode provocar expansão no cimento Portland 

durante a hidratação, convertendo-se em portlandita [Ca(OH)2], sendo essa reação 

acompanhada por um aumento em volume da ordem de 97,6% (Gobbo, 2003). 

 

 

 



Aspectos Teóricos 

45 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 
 

2.8.6. MgO 

 

O periclásio encontra-se presente nos clínqueres normalmente produzidos 

a partir de calcários magnesianos com teor de MgO superior a 2%, em que o 

excedente cristaliza-se como periclásio. Pode também se formar em decorrência da 

presença de grãos grossos de calcário dolomítico na mistura crua ou devido à 

incorporação de refratários cromomagnesianos no clínquer Portland (Maringolo, 

2001). 

Grande parte do MgO presente no clínquer entra na solução sólida da fase 

intersticial quando o segundo resfriamento é realizado rapidamente, caso o segundo 

resfriamento seja lento, a formação de periclásio é favorecida (Taylor, 1990). 

O sistema cristalino do periclásio é cúbico, sendo que a forma dos cristais 

depende fundamentalmente das condições de resfriamento do clínquer. Em seções 

transversais, quando idiomórficos, apresentam formas hexagonais ou 

quadrangulares, quando são xenomórficos, apresentam aspecto dendrítico (Gobbo, 

2003). 

 

2.8.7. Outros componentes 

 

No processo de fabricação do clínquer surgem outros elementos químicos,  

como impurezas, provenientes das matérias-primas naturais do processo, tais 

elementos podem ser prejudiciais ao produto final. Quando são inseridos resíduos 

ao processo industrial, os níveis de elementos químicos diversos presentes podem 

variar ainda mais. 

Outros elementos e composições também podem influenciar no processo 

de clinquerização ou no produto final. O flúor pode alterar as propriedades do 

cimento, retardando o processo de solidificação, sendo por isso limitada a sua 

quantidade na mistura crua. Geralmente, a adição de flúor aumenta a formação de 

C3S, porém, esta adição não deve ultrapassar 0,5%, pois pode promover um 

aumento no FSC. O flúor decompõe facilmente, formando álcalis e sulfatos. Quando 

presente na argila mineral volta à fase gasosa por decomposição térmica e circula 

no interior do forno. A condensação ocorre na zona de resfriamento do forno, onde 

reage com o excesso de CaO, para formar o CaF2 (Sprung, 1982). O CaF2 diminui a 
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temperatura de formação da alita por melhorar a difusão no estado sólido, também 

reduz a viscosidade e a tensão superficial da fase líquida, a redução da viscosidade 

tem um efeito positivo nas reações da fase líquida, porém a diminuição da tensão 

superficial gera aumento de porosidade no clínquer. 

O enxofre a altas temperaturas estabiliza a belita e a cal, promove o 

aumento em tamanho dos cristais de alita, porém reduz a quantidade. Na redução 

de atmosfera, o enxofre converte facilmente o S2- em CaS. A ABNT limita o teor de 

enxofre no cimento brasileiro a 3,5% ou 4%, dependendo do tipo de cimento, 

conforme a NBR 14656. 

O sódio e potássio diminuem a temperatura de formação e reduzem a 

viscosidade do clínquer, porém, a viscosidade aumenta quando não há presença de 

enxofre. 

Os metais de transição têm a habilidade de modificar as propriedades da 

fase líquida, relacionada à eletronegatividade dos íons (Timashev, 1980) A 

viscosidade e a tensão superficial diminuem à medida que o estado de oxidação dos 

elementos aumenta, na ordem Cd2+>Zn>Ni>Cu>Co>Fe>Mn>Ti>Cr>V>W>Mo6+, 

correspondendo também a um enfraquecimento do caráter ácido dos elementos e 

fortalecimento da ligação metal-oxigênio (Maringolo, 2001). 

 

 

2.9. Cimento Portland para poços petrolíferos 

 

Constitui um tipo de cimento Portland de aplicação bastante específica, 

cujo consumo é pouco expressivo quando comparado aos outros tipos de cimentos 

normalizados no País. O cimento para poços petrolíferos (CPP) é regulamentado 

pela NBR 9831 e na sua composição não se observam outros componentes além do 

clínquer e do gesso para retardar o tempo de pega. No processo de fabricação do 

cimento para poços petrolíferos são tomadas precauções para garantir que o 

produto conserve as propriedades necessárias nas condições de pressão e 

temperatura elevadas presentes em grandes profundidades, durante a aplicação nos 

poços petrolíferos. 
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2.9.1. Cimento Portland classe G 

 

Segundo a norma API, os cimentos para poços de petróleo são 

classificados em oito classes diferentes, designadas de A a H, em função da 

profundidade, pressão e temperatura de aplicação, condições de resistência aos 

sulfatos e composição química. 

Classes de cimentos para poços: 

• Classe A: para uso em poços de até 1.830 m, quando não são requeridas 

propriedades especiais. Corresponde ao cimento Portland comum; 

• Classe B: para poços de até 1.830 m, quando é requerida moderada a 

alta resistência aos sulfatos; 

• Classe C: também para poços de até 1.830 m, quando é requerida alta 

resistência inicial. Apresenta alta resistência aos sulfatos; 

• Classe D: para uso em poços de 1.830 m até 3.050 m, sob condições de 

temperaturas moderadamente elevadas e altas pressões. Apresenta alta resistência 

aos sulfatos; 

• Classe E: para profundidades entre 1.830 m e 4.270 m, sob condições de 

pressão e temperatura elevadas. Apresenta alta resistência aos sulfatos; 

• Classe F: para profundidades entre 3.050 m a 4.880 m, sob condições 

extremamente altas de pressão e temperatura. Apresenta alta resistência aos 

sulfatos; 

• Classes G e H: para utilização sem aditivos até profundidades de 2.440 

m. Têm composição compatível com aditivos aceleradores ou retardadores de pega, 

podendo ser usados praticamente em todas as condições previstas para cimentos 

das classes A até E. 

• Classe J: para uso como produzido, em profundidades de 3.660 m até 

4.880 m, sob condições de pressão e temperatura extremamente elevadas. 

A cimentação dos poços é geralmente realizada com o cimento classe G 

ou H, que são similares quimicamente com o cimento Tipo I da ASTM. Porém, 

comparativamente o cimento de classe H apresenta tamanho de partícula maior, e 

as fases de aluminato das classes H e G estão principalmente sob a forma de C4AF, 

com baixo teor de C3A (< 3,0), além de estes cimentos serem particularmente ricos 

em silicatos. O conteúdo de aluminato tricálcio nestes cimentos determina as 
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categorias de resistência ao sulfato, variando entre moderada e alta resistência ao 

sulfato (Nelson, 1990). 

 

2.10. Hidratação do cimento Portland 

 

É necessário, na medida em que se pretende compreender o processo de 

reação do cimento Portland, o conhecimento acerca dos compostos químicos do 

cimento, dos processos químicos que ocorrem durante a sua hidratação, bem como 

os compostos resultantes. 

O cimento Portland consiste de vários compostos de cálcio, mas que são 

expressos em termos de óxidos dos elementos presentes, como resultado de 

análises químicas. Os óxidos são expressos segundo suas abreviações, conforme a 

Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1. Óxidos compostos do clínquer e suas abreviações 

Óxido Abreviação Compostos Abreviação 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S 2CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3, Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.SO3 C4A3S 

SO3 S 3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4.2H2O CSH2 

 

Fonte: Metha e Monteiro (1994) apud Peruzzi (2002) 

 

Os constituintes fundamentais do cimento Portland são: cal (CaO), sílica 

(SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3), uma certa quantidade de magnésia 

(MgO) e uma pequena porcentagem de anidrido sulfúrico (SO3), que é adicionado 

após a calcinação para retardar o tempo de pega do produto (Peruzzi, 2002). 

Ainda, segundo o mesmo autor, outros componentes estão presentes em 

menores quantidades, como impurezas: óxido de sódio (Na2O), óxido de potássio 

(K2O), óxido de titânio (TiO2) e outras substâncias de menor importância. Carvalho 
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(2002) define o C3S, βC2S, C3A e C4AF como os compostos mais importantes do 

cimento Portland, sendo que, segundo Faria (2004), os silicatos de cálcio compõem 

a sua maior porcentagem. 

Segundo Neville (1997) apud Peruzzi (2002), o Silicato Tricálcico (C3S), 

conhecido também como Alita, é normalmente preponderante, aparecendo como 

pequenos grãos equidimensionais incolores, compondo entre 60% e 67% do 

cimento Portland. Sua hidratação inicia-se em poucas horas, apresenta 

desprendimento de calor médio, e é o maior responsável pela resistência mecânica 

nas primeiras idades nos concretos e argamassas. 

Também de acordo com Neville (1997) apud Peruzzi (2002), o Beta Silicato 

Dicálcico (βC2S), também conhecido como Belita, apresenta grãos arredondados, 

geralmente geminados, comparecendo usualmente entre 17% e 25% na composição 

do cimento Portland. Sua hidratação ocorre lentamente, apresentando baixo 

desprendimento de calor, sendo responsável pela resistência mecânica nas idades 

mais avançadas. 

Ainda, segundo Neville (1997) apud Peruzzi (2002), o terceiro composto é 

o Aluminato de Cálcio (C3A), conhecido como Aluminato. Forma cristais 

retangulares, aparecendo entre 3% e 8% na composição do cimento Portland. Sua 

hidratação é extremamente rápida, cristalizando em poucos minutos, contribuindo 

especialmente para a resistência mecânica ao primeiro dia. Apresenta elevado 

desprendimento de calor e não promove aumento da resistência em idades 

posteriores. Além disso, quando presente em forma cristalina, é o responsável pela 

rapidez da pega, mas que pode ser controlado com a adição de sulfato de cálcio. 

Por último, de acordo com Neville (1997) apud Peruzzi (2002), o 

Ferroaluminato de Cálcio (C4AF) é uma solução sólida, cuja composição varia entre 

C2F e C6A2F, e compõe entre 0,5% e 0,6% do cimento Portland. Sua hidratação é 

rápida, mas não tão intensa quanto o C3A, apresentando médio desprendimento de 

calor, contribuindo muito pouco para a resistência mecânica nas primeiras idades. 

Os demais compostos (MgO, SO3 e os álcalis), segundo Peruzzi (2002), aparecem 

em proporções de respectivamente, 0,5% a 4%, 2% a 3,5%, e 0,3% a 1,2%. A seguir 

apresenta-se uma revisão dos processos químicos de hidratação do cimento 

Portland, baseado principalmente nos trabalhos de Carvalho (2002) e Faria (2004). 
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A hidratação do cimento Portland pode ser analisada, de acordo com 

Carvalho (2002), como a soma das reações dos vários compostos individuais do 

cimento, que ocorrem simultaneamente. Com a introdução de água, os componentes 

do cimento começam a hidratar-se, formando compostos que, em sua maioria, são 

silicatos de cálcio hidratado (C-S-H). Estes começam a formar uma rede 

microestrutural coesiva, desenvolvendo-se com o aumento do número de hidratos. 

A evolução das reações de hidratação está diretamente relacionada à 

evolução das propriedades do material como módulo de elasticidade, resistência, 

fluência, retração, etc., evolução esta que pode ser denominada pelo termo 

“envelhecimento” do cimento (Faria, 2004). 

Essas reações de hidratação são processos exotérmicos, e podem ser 

subdivididas em cinco estágios em relação ao tempo, como é mostrado na Figura 

2.10. Os estágios são descritos abaixo, segundo Faria (2004). 

 

Figura 2.10. Estágios do processo de hidratação (Faria, 2004) 

 

Nos primeiros instantes (15 a 20 minutos), estágio I, o cimento começa a 

ser dissolvido na água formando uma suspensão de íons, dentre os quais o Al3+ 

reage instantaneamente com o gesso e a água do sistema, liberando uma grande 

quantidade de calor, promovendo o primeiro pico exotérmico. Dessa reação resulta 

uma camada constituída por pequenas agulhas chamadas etringita. Quando os íons 

de cálcio e de hidróxido alcançam concentrações críticas, a cristalização de Silicato 
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de Cálcio Hidratado (C–S–H) e de Hidróxido de Cálcio (CH) começa. Esse advento é 

seguido pelo estágio II (2 a 4 horas), chamado período dormente ou de indução, 

onde o cimento ainda permanece plástico. A etringita continua sendo formada 

enquanto houver gesso na forma de íons SO4
2– na solução. A dissolução dos 

minerais do cimento é concluída, aumentando a concentração de íons na solução 

ocorrendo à cristalização do hidróxido de cálcio da solução e o desenvolvimento do 

C–S–H na superfície do C3S, formando uma cobertura. A reação se transforma em 

difusão controlada, com o aumento de espessura dessa cobertura e do tempo que a 

água leva para penetrar nesta cobertura. O C2S hidrata a uma taxa mais lenta 

porque é um componente menos reativo. Por isso se nota uma baixa liberação de 

calor neste estágio. Com o desaparecimento do SO4
2– na solução vem à 

instabilidade da camada de etringita, causando sua desintegração e dando fim ao 

período dormente. 

O estágio III (4 a 8 horas) é marcado pela concentração crítica de íons e a 

conseqüente retomada das vigorosas reações. A taxa máxima de reação acontece 

nesta fase, promovendo uma forte liberação de calor que dá origem ao segundo pico 

exotérmico. A pega chega ao final e o endurecimento se inicia. 

Após o segundo pico exotérmico, ocorre a conversão da etringita em 

monossulfato pela sua reação com os íons Al3+ não reagidos, consolidando o estágio 

IV (8 a 12 horas). Os íons Al3+ remanescentes reagem formando novos hidratos que, 

juntamente com os hidratos precipitados dos íons Ca2+, formam uma proteção em 

torno do grão de cimento, impedindo o contato da água livre com a sua parte não 

hidratada. Inicia-se, assim, o último estágio, o estágio V (12 a 24 horas), também 

chamado controle de difusão. 

No processo de hidratação do cimento Portland, de acordo com Peruzzi 

(2002), os principais produtos (fases sólidas principais) geralmente presentes na 

pasta são: Silicato de Cálcio Hidratado (C-S-H), a Portlandita Ca(OH)2 (ou CH), e os 

Sulfoaluminatos. Suas quantidades, formas e características principais estão 

apresentadas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Principais Características dos Produtos de hidratação do Cimento Portland 

Produto Quantidade Formas Características 

Silicato de Cálcio 

Hidratado (C-S-H) 

50% a 60% do 

volume de 
sólidos 

Partículas de 

1nm a 100nm 
 Arranjo irregular de lamelas 

entrelaçadas; 

 Criam espaços de diferentes formas 

e tamanhos (5Å a 25Å); 

 Água capilar – vazios até 50Å; 

 Água livre – nenhum efeito na 

evaporação; 

 Água adsorvida – ligada por pontes 

de hidrogênio (15Å); liberada em 

30% U.R., responsável pela 
retração de secagem. 

Portlandita 

Ca(OH)2 ou CH 

20% a 25% do 

volume de 
sólidos 

Cristais grandes 

prismas 
hexagonais 

1µm  

 Sua contribuição para a resistência 

se dá por força de van der Walls. 

Sulfoaluminatos 15% a 20% do 

volume de 
sólidos 

  Desempenham papel menos 

importante na resistência 

mecânica; 

 Vulneráveis ao ataque por sulfatos. 

Fonte: Mehta e Monteiro, (1994) apud Peruzzi, (2002) 

 

Segundo Faria et al. (2004), a reação de hidratação do cimento é 

geralmente apresentada de forma simplificada (e unificada) como:  

cimento + H → CSH + CH + calor, onde o CSH representa os hidratos de 

silicato de cálcio hidratado e CH o hidróxido de cálcio ou Portlandita. 

Entretanto, a reação de hidratação é uma composição de diversas reações, 

apresentadas abaixo: 

C3S + H → CSH + CH + calor / C2S + H→CSH + CH + calor / C3A + CSH2 

+H →  AFt + calor / C4AF + CSH2 + H → AFt + CH + FH3 + calor / C3A + AFt + 

H→Afm + CH + FH3 / C4AF + AFt + H → AFm + CH + FH3, sendo AFt a etringita e 

AFm o monossulfato. 

No entanto, o processo de hidratação dos silicatos e aluminatos merecem 

destaque, por serem os componentes mais importantes do cimento, segundo 

Carvalho (2002). A seguir uma descrição do processo de hidratação desses 

componentes. 
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2.10.1. Hidratação dos silicatos (C3S e βC2S) 

 

Segundo Carvalho (2002), ao entrarem em contato com a água, o C3S e o 

βC2S produzem silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), com estruturas similares, 

porém com variações significativas quanto à relação cálcio/sílica e ao teor de água 

quimicamente combinada. Considerando que a estrutura do composto determina sua 

propriedade, as variações dos teores de cálcio/sílica e de água terão efeito pouco 

significativo sobre as características físicas do C3S e do βC2S. 

Conforme afirma Faria (2004), as reações de hidratação dos dois silicatos 

de cálcio, que compõem a maior porcentagem do cimento Portland, são bastante 

semelhantes, diferindo apenas na taxa de reação, onde no C2S esta se apresenta 

mais baixa que no C3S. Pode-se considerar então que a hidratação do C3S domina o 

processo exotérmico de hidratação, quando a composição química do cimento é 

similar à do cimento Portland comum, onde a fração de C3S se aproxima de 50%. 

A estrutura do C-S-H, resultado da hidratação dos silicatos, de acordo com 

Carvalho (2002), é pouco cristalina, formando um sólido poroso. Sua composição 

química é variável, e dependente de fatores como a relação água/cimento, 

temperatura e idade de hidratação. Para a hidratação completa dos silicatos, a sua 

composição aproximada é C3S2H3. 

As reações frequentemente utilizadas para expressar a hidratação dos 

Silicatos, segundo Carvalho (2002), são: 

 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 

2βC2S + 4H → C3S2H3 + CH 

 

De acordo com o mesmo autor, cálculos estequiométricos concluem que a 

hidratação do C3S produz 61% de C3S2H3 e 39% de hidróxido de cálcio, enquanto a 

hidratação do βC2S gera 82% de C3S2H3 e 18% de hidróxido de cálcio. Observa-se 

ainda que o βC2S desenvolve uma taxa de evolução de calor menor que o C3S, e 

promove ganhos de resistência em longo prazo. 

Em relação à durabilidade, segundo Carvalho (2002), cimentos com 

menores quantidades de hidróxido de cálcio são mais resistentes a ambientes com 
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águas ácidas e sulfatadas, portanto, cimentos Portland com maiores teores de βC2S 

serão mais duráveis. 

A hidratação completa do C3S e do βC2S exige respectivamente 24% e 

21% de água, onde o βC2S se hidrata a uma velocidade menor que o C3S. 

O C-S-H não é um composto bem definido podendo assumir variadas 

estequiometrias, dependendo da relação CaO/SiO2 do cimento, dos aditivos 

empregados, do teor de água quimicamente combinada, da temperatura e pressão 

imposta durante a hidratação (cura). 

A estrutura do C-S-H varia desde formas semicristalinas a altamente 

cristalinas, não tendo sido ainda completamente elucidadas todas as estruturas 

possíveis para esta fase, embora uma larga gama de C-S-H já seja conhecida, sabe-

se que as fases cristalinas do C-S-H são formadas a altas temperaturas (Black et al, 

2003) e as fases semicristalinas estão presentes nas hidratações a temperatura 

ambiente. 

Vários trabalhos (De Castro et al, 2005; Martirena et al, 2006); (Bezerra, 

2004; Mansur et al, 2008), ao analisarem a formação de silicato de cálcio hidratado 

em pastas cimentíceas ou concretos apenas citam a formação de um    C-S-H sem 

informar o tipo de silicato formado. Estes silicatos podem assumir estequiometria 

variável, sendo assim impossível realizar um refinamento da estrutura cristalina de 

pastas cimentíceas e consequentemente determinar os percentuais de cada um dos 

compostos hidratados e assim ter uma avaliação real da relação entre a 

microestrutura e as propriedades apresentadas. 

Richardson (2004) comenta que ao se tentar construir qualquer modelo 

para se determinar a estrutura do C-S-H é necessário levar em consideração os 

seguintes aspectos: que as relações Ca/Si da fase C-S-H presente nos cimentos 

comerciais variem de aproximadamente 0,7 a 2,3; que o C-S-H exiba uma 

composição mais homogênea a idades mais avançadas; que o C-S-H presente em 

alguns tipos de cimentos apresente quantidades significantes de íons substitutos, 

sendo o mais comum deles o Al3+. 

Os tipos mais comuns de C-S-H citados na literatura são os C-S-H tipo I e 

II, a jennita e o 1,4-nm tobermorita, relatados por Taylor (1990), representados pelas 

fórmulas a seguir: (CaO)5.(SiO)5.(H2O)6, (CaO)9.(SiO)5.(H2O)11, 

(CaO)9.(SiO)6.(H2O)11, (CaO)6.(SiO)6.(H2O)9 , respectivamente. Verifica-se uma 
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grande diferença entre as relações cálcio/sílica dos silicatos apresentados, o que 

proporciona estruturas amorfas a cristalinas, com propriedades bastante distintas. 

Recentemente, Richardson (2008) apresentou um extensivo trabalho sobre 

a fase silicato de cálcio hidratado e silico-aluminatos de cálcio hidratados, relatando 

45 tipos de estruturas para essas fases, informando os nomes utilizados para cada 

silicato, suas fórmulas, relações Ca/Si, referências relacionadas com cada um dos 

silicatos, estruturas cristalinas, densidades, entre outros parâmetros. A Tabela 2.3 

reproduz algumas das estruturas do silicato de cálcio hidratados e do 

aluminossilicato de cálcio hidratado relatados por Richardson (2008). 

As informações sobre as fórmulas químicas e estrutura cristalina dos 

silicatos de cálcio dos recentes trabalhos de Richardson (2008), Richardson (2004), 

Black, et al. (2003) são importantes, pois na busca por identificação das fases, 

através dos programas de análise de DRX e da utilização do método de Rietveld 

para refinamento da estrutura cristalina, é necessário o conhecimento prévio dos 

tipos de silicatos presentes no material em estudo. 

 

 
Tabela 2.3 - Fases relatadas para o silicato de cálcio hidratado e do aluminossilicato de cálcio 

hidratado (Richardson, 2008) 

Nome Fórmula Ca/Si Estrutura Cristalina Densidade 

Hillebrandite Ca2.(SiO3).(OH)2 2,00 Ortorrômbico 2,700 

Wollastonita 1ª Ca3.Si3.O9 1,00 Triclínico 2,916 

Xenotlita Ca6.Si6.O17.(OH)2 1,00 Monoclínico 2,700 

Clinotobermorita Ca3.Si6.O17.5H2O 0,83 Monoclínico 2,611 

9Å Tobermorita Ca3.Si6.O16.(OH)2 0,83 Ortorrômbico 2,865 

Jennita Ca9.Si6.O18.(OH)6.8H2O 1,50 Triclínico 2,325 

Calcium chondrodite Ca5.(SiO4)2.(OH)2 2,50 Monoclínico 2,825 

Kilchoanite Ca6.(SiO4).(Si3O10) 1,50 Ortorrômbico 3,003 

α-C2SH Ca2.(HSiO4).(OH) 2,00 Ortorrômbico 2,721 

Dellaite Ca6.(Si2O7).(SiO4).(OH)2 2,00 Triclínico 2,966 

Rosenhanite Ca3.Si3.O8.(OH)2 1,00 Triclínico 2,897 

Katoite hydrogamet Ca1,46.Al.Si0,55.O6.H3,78 0,94 Cúbico 2,887 

Bicchulite Ca2.(Al2.Si.O6).(OH)2 0,67 Cúbico 2,818 

 

 

2.10.2. Hidratação dos aluminatos (C3A e C4AF) 

 

De acordo com Carvalho (2002), a reação do C3A com a água é imediata, 

ocorrendo rapidamente a formação de hidratos cristalinos como: C3AH6, C4AH9, 



Aspectos Teóricos 

56 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 
 

C2AH8. Ocorre ainda a liberação de uma grande quantidade de calor, e perda 

progressiva da trabalhabilidade da mistura. Porém, para retardar esse último efeito, 

adiciona-se uma pequena quantidade de gipsita. 

Segundo o mesmo autor, os produtos formados pela hidratação dos 

aluminatos são estruturalmente semelhantes, sendo que a reatividade do C4AF é 

mais lenta que a do C3A. Entretanto, com o aumento do teor de alumina e redução 

da temperatura resultante da hidratação, sua reatividade (C4AF) aumenta. 

A gipsita reage com o C3A formando um mineral chamado etringita 

(C6AS3H32) que, por sua vez, cristaliza-se como pequenas agulhas prismáticas na 

superfície do C3A, formando assim uma barreira, reduzindo a velocidade de 

hidratação do mesmo. Posteriormente, ela se transforma em monosulfatoaluminato 

de cálcio hidratado (monosulfato), devido à diminuição da concentração de sulfatos 

na mistura, com consequente aumento do teor de aluminatos. O monosulfato 

apresenta-se em forma de placas hexagonais delgadas. (Carvalho, 2002). 

De acordo com Faria (2004), nas primeiras idades da reação, a formação 

de etringita é muito rápida, mas a sua taxa diminui à medida que o C3A e C4AF 

remanescentes são envolvidos pelo produto formado. A etringita, segundo Carvalho 

(2002), é o primeiro hidrato a se cristalizar, devido à elevada relação 

sulfato/aluminato. Dessa forma, pode-se dizer que a etringita contribui para o 

enrijecimento, pega e desenvolvimento da resistência inicial. 

Na hidratação do cimento Portland há ainda a formação de um composto 

muito importante, o hidróxido de cálcio, também conhecido como portlandita, que 

representa cerca de 20 a 25% do volume de sólidos de uma pasta de cimento 

hidratada. O hidróxido tende a formar cristais grandes, sob a forma de prismas 

hexagonais. A morfologia dos cristais pode apresentar variações significativas, 

dependendo da temperatura de hidratação e das impurezas presentes no sistema. 

Comparado ao C-S-H, o hidróxido de cálcio tem pouca contribuição na 

resistência, além de ter influência desfavorável sobre a resistência química da pasta 

frente às soluções ácidas. Para Dal Molin (1995), aparentemente, o único aspecto 

positivo da presença do hidróxido de cálcio na pastas é alcalinidade conferida ao 

meio, responsável pela a apassivação das armaduras em concretos. 

Vale salientar que as reações pozolânicas se desencadeiam frente às 

reações entre o hidróxido de cálcio, a sílica e a água. Segundo Malouqui (1960) 
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apud Montanheiro et al. (2003), a reação pozolânica ocorre porque a sílica e a 

alumina são vulneráveis ao hidróxido de cálcio, devido à fraqueza e instabilidade de 

suas ligações estruturais no material original, como é o caso do vidro vulcânico ou 

das argilas calcinadas. 

 

2.11. Sílica Ativa 

 

A sílica (nome químico dado ao mineral de quartzo) é um composto 

formado pelos dois elementos mais abundantes da superfície terrestre, oxigênio e 

silício, na forma de óxido de silício (SiO2). Essa substância é a base para os 

minerais de diversos tipos de rochas que são matéria-prima para a indústria 

siderúrgica na fabricação de ferro-silício e silício metálico. 

A sílica comumente é adicionada no cimento Portland como forma de 

adição mineral. Uma vez adicionada à mistura, a sílica irá atuar de duas maneiras 

diferentes na pasta de cimento – reagindo com o hidróxido de cálcio para formar  

silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e preenchendo vazios formados pelas próprias 

partículas de cimento. São os conhecidos efeitos pozolânicos e filler. 

A reação da sílica com o hidróxido de cálcio produz novo silicato de cálcio 

hidratado, favorecendo um aumento na resistência final da pasta. A quantidade de 

sílica necessária para esgotar todo o hidróxido de cálcio é dependente da relação 

água/cimento (a/c) utilizada na mistura. Segundo estudos realizados por Taylor 

(1990), a quantidade de sílica que pode ser usada em cimento para poços de 

petróleo devem estar na faixa dos 30% - 40%. Com essas concentrações, a 

quantidade de sílica usada é suficiente para reagir com a quantidade de hidróxido de 

cálcio formada, numa a/c de 0,46. Comumente utiliza-se a concentração de 35% de 

sílica nas operações de cimentação de poços de petróleo, por se tratar de uma 

quantidade mediana e de eficiência comprovada. A reação pozolânica obedece à 

equação seguinte: 

3Ca(OH)2 + 2SiO2  3CaO.2SiO2.3H2O  

O segundo efeito atribuído à sílica, o filler, é uma consequência de suas 

características físicas como extrema finura (entre 0,1 e 1 µm) e grande área 

específica (entre 15000 e 25000 m2/Kg). Com suas dimensões reduzidas, é possível 

que a sílica alcance vazios dentro da pasta que nem mesmo grãos de cimento são 
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capazes de fechar (Figura 2.11). Além disso, a sílica contribui para diminuir a 

exsudação interna que ocorre na pasta. 

 

 
Figura 2.11. Partículas de cimento e sílica 

 

2.12. Rochas Evaporíticas 

 

Os estudos sobre rochas evaporíticas começaram há mais de 120 anos, 

porém com uma abordagem basicamente química. Gradativamente os estudos se 

tornaram mais sedimentológicos até culminar na década de sessenta , quando 

houve grande mudança na abordagem e os estudos passaram a ter uma visão mais 

atualística, onde os ambientes modernos vem sendo utilizados como modelos para o 

entendimento de paleoambientes deposicionais.  

Os estudos modernos levam em consideração os vários aspectos 

geológicos e sedimentológicos dos depósitos evaporíticos e não somente a sua 

composição ou natureza química. 

Depósitos evaporíticos são encontrados hoje em muitas regiões do mundo, 

sempre em ambientes onde a razão de evaporação excede a razão de precipitação 

ou outra chegada de água; outro importante fator controlador é a discreta 

contribuição sedimentar de terrígenos de fora da bacia. Tais ambientes podem ser 

tanto de características continentais como marinhas, desde desertos até mares 

hipersalinos. Geralmente, ocorrem nas latitudes de 30°N e S onde os ventos frios 

descendem, porém podem ocorrer em áreas tão diversas como na Antártica ou em 

regiões equatoriais onde o clima é controlado por cinturões orográficos. 

O conhecimento atual sobre os evaporitos deixa claro que a sua 

importância sob o ponto de vista econômico não se restringe aos próprios minerais 

evaporíticos (exemplo: trona, gipsita, anidrita, halita, silvinita, etc.), ou sua importante 

função como selante do reservatório de petróleo, mas também como hospedeiro de 
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vários minérios. A freqüente associação com petróleo, onde cerca de 70% dos 

campos de petróleo gigantes em rochas carbonáticas estão relacionados a 

depósitos evaporíticos (Zhang Yi Yang, 1981, in: Warren, 1989), permite reconhecer 

a importância de se estudar e entender a geologia e sedimentologia dessas rochas 

sedimentares. 

Os ambientes de formação dos evaporitos ocorrem tanto em situações de 

caráter continental como marinho. O ambiente marginal marinho é representado 

pelas planícies do tipo sabkha e salinas, porém os evaporitos podem ser formados 

em ambientes marinhos rasos e profundos; além desses, os lagos salinos em áreas 

continentais são extremamente importantes para a formação de camadas espessas 

de sais em seqüências lacustres. 

A química da água do mar moderna é dominada pelos íons Na+ e Cl-, e 

quantidades menores de SO4-², Mg+², Ca+², K+¹, CO3-² e HCO3-¹. Quando a água 

do mar é evaporada, uma suíte de minerais é precipitada em ordem previsível. 

O primeiro mineral é um carbonato, comumente aragonita ou calcita, 

quando a solução alcança a concentração equivalente a duas vezes à da água do 

mar. A seguir ocorre a precipitação de sulfato, geralmente na forma de gipsita ou 

anidrita, quando a salmoura se encontra em uma concentração equivalente a cinco 

vezes àquela da água do mar. Em concentrações de onze a doze vezes, a halita 

precipita. 

Após essa precipitação, sais complexos de potássio e magnésio (exemplo, 

silvinita), entre outros, podem precipitar em concentrações superiores a sessenta 

vezes à original. Os tipos de sais complexos e as respectivas salinidades da 

salmoura variam de acordo com a temperatura ou com os níveis de matéria orgânica 

presentes na salmoura. 

Três fatores críticos controlam a formação dos minerais evaporíticos e seu 

acúmulo: a baixa umidade relativa do ar, a temperatura, o conteúdo iônico inicial e 

suas relações. Isto ocorre independente do caráter continental ou marinho do 

ambiente de formação. 

 

2.12.1. Sedimentação 

Bacias evaporíticas são identificadas desde o proterozóico até o recente. 

No entanto, as maiores ocorrências de evaporitos na Terra são observadas apenas 
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no passado geológico. Na história geológica, os evaporitos se formaram 

rapidamente, quase tanto quanto aos eventos vulcânicos, nas bacias sedimentares. 

A deposição de sal é resultado da aridez climática e ausência ou 

diminuição do aporte de água, seja isolamento do oceano, redução da precipitação 

meteórica ou por ausência de drenagem (rios). Isto é, no ambiente de deposição há 

uma condição de evaporação maior que a entrada de água, geralmente associada a 

um ambiente desértico, árido e quente. 

Os evaporitos foram depositados a partir de salmouras que mostram um 

enriquecimento de íons que normalmente estão presentes na água do mar, como o 

cloro e o sódio. 

O ambiente de deposição dos evaporitos pode ser marinho ou não-

marinho. A tabela 2.4 mostra os minerais evaporíticos marinhos e a tabela 2.5 os 

minerais evaporíticos não-marinhos. 

 

Tabela 2.4. Minerais evaporíticos marinhos (Fonte: www.jisanta.com/geologia) 

Minerais Evaporíticos Marinhos 

Cloretos 

Halita NaCl 

Silvita KCl 

Carnalita CaMgCl3.6H2O 

Sulfatos 

Anidrita CaSO4 

Gipsita CaSO4.2H2O 

Polialita K2MgCa2(SO4)4.2H2O 

Kieserita MgSO4.H2O 

Kainite KMgClSO4.3H2O 

 

Tabela 2.5. Minerais evaporíticos não-marinhos (Fonte: www.jisanta.com/geologia) 

Minerais Evaporíticos Não-Marinhos 

Cloretos Halita NaCl 

Sulfatos 

Anidrita CaSO4 

Gipsita CaSO4.2H2O 

Thenardita Na2SO4 

Bloedita Na2SO4.MgSO4.4H2O 

Epsomita MgSO4.7H2O 

Mirabilite NaSO4.10H2O 

Carbonatos 

Glauberita CaNa2(SO4)2 

Trona Na3(CO3)(HCO3).2H2O 

Gaylussite NaCO3.CaCO3.5H2O 
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2.13. Sequência de deposição dos minerais evaporíticos 

 

A intensa evaporação de água do mar, em bacias de circulação restrita, 

resulta na concentração de sais formando as salmouras, que passam a precipitar os 

sais nelas dissolvidos, gerando, assim, os depósitos evaporíticos que são 

encontrados nas bacias sedimentares, formados por diversos minerais. 

Para que isso ocorra, é necessário que a taxa de evaporação seja maior 

que a taxa de precipitação pluviométrica mais o influxo de água doce e salgada, ou 

seja, a saída da água do sistema deve suplantar a entrada de água da chuva, dos 

mares e dos rios. A existência de um ambiente desértico ou essencialmente árido é 

uma condição necessária para a formação de evaporitos, mas, além disso, é 

importante ocorrer o isolamento da bacia de modo a permitir uma progressiva 

concentração e deposição sequencial dos evaporitos. A Tabela 2.6 mostra a 

composição dos principais minerais evaporíticos.  

 

Tabela 2.6. Composição química dos principais minerais evaporíticos (Mohriak, 2008) 

Mineral Composição 

Calcita CaCO3 

Magnesita MgCO3 

Dolomita Ca(Fe,Mg)(CO3)2 

Gipsita Na3H(CO3)2.2H2O 

Anidrita CaSO4 

Halita NaCl 

Silvita KCl 

Carnalita KMgCl3.6H2O 

Taquidrita CaMg2.Cl612H2O 

 

 

O termo “salmoura” é utilizado para designar soluções aquosas com 

grande concentração de íons de sal (maior que 100 g/l). O termo “evaporito” é 

utilizado para descrever os precipitados químicos a partir dessas soluções, numa 

sequência que abrange carbonatos, sulfatos e cloretos. 

Os principais minerais evaporíticos são formados por íons presentes na 

água do mar. Assim, cada vez que a concentração destes íons ultrapassa sua 

solubilidade na água, precipitam compostos químicos diversos (Valyashko, 1956; 

Strakhov, 1969). 
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A geração de minerais evaporíticos pode ocorrer em ambientes marinhos e 

não-marinhos, no interior dos continentes. Esses ambientes podem estar localizados 

em regiões marinhas rasas ou profundas subtropicais, regiões desérticas, regiões 

polares ou em aquíferos subterrâneos. 

Numa bacia evaporítica, ocorrem sucessões litológicas indicativas de 

variação de salinidade da salmoura com o tempo geológico. Essas fases de alta e 

baixa salinidades se alternam em função da aridez climática e do aporte de água na 

bacia, dividindo a sequência em intervalos ou ciclos evaporíticos, correlacionáveis 

em grande parte da área deposicional. 

Os ciclos de primeira ordem são definidos pelo aumento da salinidade 

ambiental, desde o seu mais baixo teor até o mais alto, voltando novamente para o 

mais baixo, em função da variação do nível do mar ou do nível da salmoura na bacia 

evaporítica (Jenyon, 1986; Carvalho, 1987; Warren, 1989). Cada ciclo é marcado, na 

base da sequência estratigráfica, por camadas contínuas de folhelhos pretos, 

altamente orgânicos, extremamente favoráveis à geração de hidrocarbonetos. O seu 

conteúdo elevado em H2S torna-os preferenciais para depósitos de sulfetos 

metálicos. O topo da sequência de um ciclo evaporítico pode ser marcado pela 

deposição de sais mais solúveis, como os sais de magnésio, e os de potássio, o que 

os torna preferenciais para a exploração de silvinita. 

A precipitação dos evaporitos segue uma sequência bem definida, de 

acordo com as leis químicas, com diferentes minerais se formando em função das 

diferentes solubilidades (Richter-Bernburg, 1972; Hardie, 1984; Sonnenfeld, 1992). A 

ordem de deposição dos sais depende de dois fatores: a solubilidade e a quantidade 

de cada composto disponível na água do mar. A Tabela 2.7 mostra os componentes 

das rochas salinas. 
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Tabela 2.7. Componentes das rochas salinas (Mohriak, 2008) 

Zona 

Mineral Primário 

Formador da 

Rocha 

Minerais Secundários e outros 

Minerais Associados (diagenéticos e 

epigenéticos) 

Carnalita 

Carnalita 

Sulfato de Magnésio 

Kainita 

Kieserita 

Langbeinita 

Kainita 

Polihalita 

Anidrita 

Silvita 

Silvita 

Hexahidrita 

Epsomita 

Polihalita 

Halita 

Kainita 

Langbeinita 

Kieserita 

Polihalita 

Sulfato de 

Magnésio 

Epsomita 

Hexahidrita 

Polihalita 

Halita 

Kieserita 

Polihalita 

Bloedita 

Halita 
Halita 

Gipsita 

Anidrita 

Polihalita 

Gipsita - Anidrita Gipsita Anidrita 

 

 

Carbonatos são minerais que não são exatamente evaporíticos, mas que 

frequentemente acompanham a deposição dos evaporitos, como calcita, aragonita e 

dolomita. 

Sulfato de cálcio (CaSO4) é geralmente depositado como gipsita e, mais 

tarde, transformado em anidrita, na medida em que se perde água cristalina. A 

gipsita é geralmente o primeiro mineral realmente evaporítico a precipitar em 

sequências evaporíticas e o último a permanecer depois que a bacia evaporítica é 

afetada por incursões marinhas e dissolução de sais mais solúveis. Quando a gipsita 

se transforma em anidrita, com o aumento de pressão e temperatura, ocorre uma 

perda de cerca de 60% do volume; a rocha é compactada. Quando a anidrita se 

transforma em gipsita aumenta o volume em 60%. 

Halita (NaCl) é o mineral evaporítico mais abundante, tanto em depósitos 

salinos como dissolvido na água do mar. Ela começa a se depositar quando sua 

concentração na salmoura chega a 27%. Por causa de sua estrutura cristalina iônica 

cúbica, a pequena valência de seus íons e o grande raio iônico, a halita se deforma 

com facilidade, permitindo a halocinese e a tectônica do sal. 
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A carnalita precipita-se apenas de salmouras altamente concentradas, 

depositada singeneticamente. Com a dissolução do cloreto de magnésio (MgCl2) 

pode transforma-se em silvita (KCl). 

Taquidrita (CaMg2.Cl612H2O) é o mineral cujo nome reflete sua rápida 

hidratação; um cristal que posto na mesa, em pouco tempo se liquefaz, absorvendo 

a água do ar. Possui uma rápida dissolução. 

Desses sais, os mais comuns numa bacia evaporítica (excluindo-se os 

carbonatos, que podem ou não ser precipitados químicos, como calcita, dolomita e 

Magnesita) são os sulfatos de cálcio (gipsita e anidrita), que são os primeiros a 

serem depositados. O próximo, em ordem de abundância na natureza, é a halita. Os 

sais de potássio e magnésio são mais escassos, e os últimos a se depositarem, 

destacando-se a silvita e a carnalita como os mais importantes. Os boratos são 

minerais menos comuns e, geralmente, são de origem não-marinha. 

 

2.14. Solubilidade dos sais em água 

 

O fenômeno de dissolução resulta de uma interação entre o soluto e o 

solvente. Quando uma substância (soluto) se dissolve em outra (solvente), as 

partículas do soluto se dispersam no solvente. 

Em um primeiro momento ocorre a separação das partículas do solvente, 

em seguida ocorre a separação das partículas do soluto e por último as partículas do 

soluto e do solvente se misturam. 

Os sais são compostos formados por íons. As ligações que se estabelecem 

entre estes íons são ligações fortes, denominadas por ligações iônicas. Nestas 

ligações iônicas as forças eletrostáticas são responsáveis pela atração entre os 

cátions e os ânions. Nos sais, os cátions e ânions se agrupam em redes iônicas, 

chamadas de redes cristalinas, em uma organização que pode resultar em diversas 

formas. Um dos exemplos mais comuns consiste a estrutura cúbica característica 

dos cristais de cloreto de sódio. 

Quando uma substância iônica, como o cloreto de sódio, se dissolve em 

água, a malha tridimensional dos íons é desfeita, ou seja, os íons Na+ e Cl- ficam 

separados. Esta separação ocorre devido à interação com as moléculas da água, 

que consiste em um solvente polar. As atrações do tipo íon – dipolo, que se 
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estabelecem entre os íons Na+ e Cl- com a água, são suficientemente fortes para 

separar os íons do cristal. Chama-se hidratação a este método de dissolução, que 

consiste num processo no qual um íon é rodeado por moléculas de água. 

A solubilidade dos sais em água pode ser definida pela quantidade máxima 

de soluto que se consegue dissolver em água de modo a fazer 1 dm3 de solução 

saturada, ou então, é a concentração de soluto numa solução saturada, a uma dada 

temperatura. 

Uma solução saturada é uma solução, que a uma dada temperatura e 

pressão, contém dissolvida a quantidade máxima de soluto num determinado volume 

de solvente. Quando um sal é pouco solúvel num dado solvente a solução fica 

saturada com uma pequena quantidade de soluto. 

A água pode ser considerada um bom solvente, dado que, devido à sua 

natureza, dissolve um elevado número de substâncias. Visto que a água é um 

solvente polar, a solubilidade de uma substância em água depende do tipo de 

unidades estruturais que essa substância possui. Geralmente, as substâncias 

covalentes polares e iônicas (sais e/ou hidróxidos) dissolvem-se em água. Por outro 

lado, as substâncias iônicas podem ser pouco, moderadamente ou muito solúvel em 

água. As substâncias covalentes apolares não se dissolvem ou dissolvem-se pouco 

em água.  

Usualmente, um solvente polar dissolve um soluto polar (ou iônico) e um 

solvente apolar dissolve um soluto polar. 

Contudo, a solubilidade não depende apenas do tipo de unidades 

estruturais da substância que constitui o soluto, mas também depende de outros 

fatores, tais como: 

- Concentração - ao aumentar a concentração dos reagentes faz-se com 

que o equilíbrio evolua no sentido direto, produzindo uma maior quantidade de 

produtos. Na existência de uma maior quantidade de íons, estes, por sua vez, 

combinam-se para formar um precipitado, até atingir o equilíbrio; 

- Temperatura – quando a dissolução é um processo endotérmico, a 

solubilidade aumenta com o aumento de temperatura; quando a dissolução é um 

processo exotérmico, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura; 

- Pressão – como a pressão é diretamente proporcional à temperatura 

pode dizer-se que quando a dissolução é um processo endotérmico, a solubilidade 
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aumenta com o aumento de pressão; quando a dissolução é um processo 

exotérmico, a solubilidade diminui com o aumento da pressão. 

A agitação da solução aumenta a rapidez com o sal se dissolve no 

solvente, não alterando a solubilidade, mantendo a temperatura e pressão 

constantes. 

 

2.15. Propriedades químicas e físicas 

 

As rochas salinas são diferentes das outras rochas. Os evaporitos são 

solúveis e, portanto, movimentam-se com facilidade. São instáveis na condição em 

que se encontram. Portanto, quando possível, se dissolvem em água e 

movimentam-se fisicamente. 

O sal tem propriedades físicas diferentes das outras rochas por fluir em 

baixas temperaturas e pressões. 

As propriedades físicas e químicas das substâncias refletem a estrutura 

dos átomos ou íons que as compõem. 

A composição de sais no planeta é de 36500 mg/l (3,65% em peso) onde, 

cerca de 97% corresponde ao cloreto de sódio. Portanto, o mineral formador de 

rocha predominante é o mineral halita. 

 

2.15.1. Propriedades químicas 

 

O entendimento do comportamento dos evaporitos passa pelas 

propriedades iônicas, ou seja, pela estrutura atômica dos elementos químicos que 

formam os diferentes sais. Os principais elementos que compõe o sal são o sódio 

(íon com carga +1) e o cloro (íon com carga -1). Estes íons se completam e, estando 

em um meio líquido onde possam se movimentar, acabam por se juntar 

temporariamente numa ligação muito estável. Outro íon muito importante na água do 

mar é o magnésio (ocorre como Mg2+) que geralmente forma evaporitos que contêm 

moléculas de água em sua composição química. Para melhor entender o 

comportamento dos evaporitos é preciso entender o comportamento dos íons em 

solução e de que modo a adição de outros íons irá afetar a solubilidade dos sais 

presentes. 
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No modelo atômico do cloreto de sódio, o átomo de sódio, com um elétron 

distante na camada mais externa, perde um elétron para o átomo de cloro, que 

apresenta um espaço na camada mais externa, passível de ser preenchido para 

completar o octeto estável na camada de elétrons. Ocorre uma atração elétrica entre 

esses íons, e eles vão se juntar para ficarem mais estáveis. Esse processo é 

chamado de reação iônica onde esses íons unidos formam um composto comum 

nos evaporitos, o mineral halita. 

O cloreto de sódio apresenta um retículo cristalino cúbico, no qual as faces 

do cristal se distribuem em ângulo reto entre si. Essa estrutura vai se refletir na 

formação dos cristais de halita, que se apresentam na natureza com forma cúbica. 

Cristais de halita são precipitados quando a concentração de salmoura excede a 

solubilidade do sal. 

Quando se observa uma camada de halita em uma sequência, esta é 

formada por pequenos cristais cúbicos que obedecem à estrutura atômica do 

mineral. Os íons de sódio e de cloro são arranjados alternadamente nas quinas dos 

cubos. 

 

2.15.2. Propriedades físicas 

 

Os evaporitos são rochas com propriedades petrofísicas incomuns quando 

comparadas as outras litologias na crosta terrestre. A halita, por exemplo, possui 

grande solubilidade em água, dureza relativamente baixa (2,5 na escala Mohs), 

densidade baixa a moderada, baixa viscosidade, alta condutividade térmica, alta 

velocidade de penetração de ondas sísmicas e é não-magnética. A temperatura de 

fusão da halita é relativamente baixa.  

 

2.15.2.1. Densidade 

 

Consiste em uma importante propriedade física por ser muito utilizada nos 

perfis elétricos para discriminar diferentes tipos de sais, uma vez que varia muito 

pouco para uma mesma litologia evaporítica. A composição química da rocha salina 

controla a densidade. 
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2.15.2.2. Viscosidade 

 

A viscosidade de um material fluido é a propriedade que mede a resistência 

interna ao fluxo. O sal, com uma viscosidade que atinge 1.016 Pa.s, apresenta um 

comportamento plástico que o torna diferente de outras rochas (Weijermars, 1993). 

Essa propriedade resulta em uma rocha de grande mobilidade, sendo 

aproximada a um fluido quando submetida a esforços geológicos. 

 

2.15.2.3. Condutividade Térmica 

 

A condutividade térmica da halita é aproximadamente três vezes maior do 

que a das outras rochas sedimentares. 

 

2.15.2.4. Velocidade Sísmica 

 

A velocidade sísmica na halita é alta e, aliada à sua baixa densidade, é um 

importante fator de discriminação em relação a outras rochas evaporíticas e 

sedimentares. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

Cimentação em poços de petróleo onde existe a presença de rochas com 

camadas de formação salina necessitam de uma atenção especial no projeto e 

elaboração da pasta. A presença destes tipos de formação dificulta o processo de 

exploração nesses campos, desde o momento da perfuração e principalmente no 

momento de revestir e cimentar os poços. Riscos são inerentes à operação de 

cimentação, logo, pesquisas vêm sendo desenvolvidas visando analisar a influência 

dos sais na pasta de cimento.  

KONDO et al. (1977) sugeriu que a taxa de difusão do Cl- acontece três 

vezes mais rapidamente que a de Ca2+. O aporte maior do íon cloreto influencia nas 

reações de hidratação e forma novos produtos. 

YOUNG et al. (1977) sugeriu que o NaCl, assim como o CaCl2, provocam 

a precipitação do sal cálcio insolúvel, na qual mantém baixa a concentração de 

cálcio na solução. Logo, a dissolução de C3S é acelerada. 

SZATMARI (1980), KIRKLAND e EVANS (1981) e EVANS e KIRKLAND 

(1988) observaram altos níveis de atividade biológica associados com a deposição 

de evaporitos modernos e propuseram que tais níveis de produtividade são 

responsáveis, pelo menos em parte, pelos hidrocarbonetos encontrados em 

depósitos antigos análogos desses evaporitos. 

S. DIAMOND (1980) relatou que o CaCl2, usado como um acelerador, 

acelera a taxa de formação do Ca(OH)2 e do C-S-H e não muda os produtos da 

hidratação.  

MEHTA (1983) indicou que a principal causa da maior resistência aos 

cloretos da pasta de cimento com sílica é de origem física, pois as reações 

pozolânicas diminuem o teor de cal livre, por um lado, e a permeabilidade, por outro. 

P. LAMBERT et al. (1985) apontou que o C-S-H não se une com o Cl- e 

que o Na+ é adsorvido parcialmente sob a superfície do C-S-H, enquanto que o Cl- 

permanece na solução.  

LI e ROY (1986) sugerem que a redução do efeito dos cloretos em pastas 

com sílica é devida a alterações químicas, além das físicas já conhecidas. A energia 
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de ativação destas pastas para a difusão de cloretos é maior do que para o cimento 

Portland sem adições. 

A menor penetração de Cl- nas pastas pozolânicas segundo CALLEJA 

(1986), é devida à menor permeabilidade e maior capacidade da interação iônica 

com o sistema. 

UCHIKAWA (1986) apresentou que a formação de C-S-H de relação C/S 

mais baixa é outra causa da maior resistência iônica, pois a área específica é maior 

do que nas pastas de cimento sem adição, tornando as pastas com adições 

pozolânicas mais suscetíveis de adsorver íons e reduzir a difusão. 

K. SUZUKI et al. (1986) estudou a formação do C-S-H em soluções com 

NaCl diluído. O resultado mostrou que o Na+ na solução é parcialmente adsorvido 

sob a superfície do C-S-H e que isto diminui a razão de Ca/Si. 

TAYLOR (1990) mostrou que concentrações de 2% de CaCl2 podem ser 

usadas para reduzir o tempo de pega das pastas de cimento Portland de 3 horas 

para 1 hora na temperatura de cura de 20 °C e apresentar considerável aumento na 

resistência compressiva. Ele mostrou ainda que o melhor efeito para essa 

concentração ocorre em temperaturas mais baixas. No estudo, ele descreveu ainda 

que aumentaram gradativamente a quantidade de CaCl2 até os 4%, onde com esta 

concentração, uma pega muito rápida pode ocorrer.  

Estudos desenvolvidos por BENALIOULHAJ et al. (1994) e BENALI et al. 

(1995) apresentaram que sedimentos depositados sob condições hipersalinas, 

particularmente aqueles depositados na fase salina de transição entre carbonatos e 

evaporitos marinhos, são reconhecidos como fontes potenciais de significantes 

quantidades de óleo. 

ZHOU (1996) determinou que altas concentrações de sal em uma pasta 

de cimento geralmente provoca uma diminuição na quantidade de Ca(OH)2. No 

mesmo estudo ele mostrou que altas concentrações de sal, pode causar uma 

adicional diminuição na resistência mecânica que pode ser resultado da precipitação 

do NaCl. A depender da concentração do sal adicionado, embora haja uma 

degradação na resistência compressiva das pastas salinas, mesmo assim essa 

resistência pode ser relativamente alta para atender as exigências das pastas de 

cimento para cimentação de poços de petróleo.  
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ZHOU (1996) apresentou ainda que quando o NaCl é adicionado na pasta 

de cimento em concentrações acima de 25% (BWOW) e curados em alta 

temperatura dois novos picos aparecem numa análise por difração de raios-X, picos 

estes presentes em d=7,915 e d=2,456, indicando que em altas temperaturas 

componentes podem reagir com o NaCl para formar o clorohidróxialuminato 

bis(cálcico)dihidratado, ou simplesmente Sal de Friedel, resultados estes que não 

são observados em pastas de referência ensaiadas nas mesmas condições e que 

não detectam a formação desses novos produtos.  

ZHOU (1996) também analisou a morfologia de pastas salinas. No estudo 

ele apresentou que a morfologia típica dos produtos de hidratação de pastas salinas 

é diferente daquela apresentada em pastas sem adição de sais. O efeito do sal sob 

a microestrutura é notado, por exemplo, na interface entre o Ca(OH)2 e o gel C-S-H. 

Existe uma linha de demarcação bastante evidente na interface entre as duas fases 

em pastas sem adições de sal, diferindo as duas fases, enquanto que em pastas 

salinas existe uma interface formada por uma zona de transição entre as duas fases.    

Segundo SILVA et al (2001), o papel dos evaporitos e dos processos 

evaporíticos, na formação de concentrações de recursos minerais é bastante 

diverso. Além do próprio valor econômico, a dissolução intraestratal de evaporitos 

pode resultar na criação de “trends” de permeabilidade que atuam de maneira 

importante no movimento de fluidos formadores de minérios, ou fornecer a 

porosidade necessária para o acúmulo de petróleo ou outro minério. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Capítulo 4 

8 Metodologia Experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia Experimental 

74 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 
Uma das etapas de grande importância para o correto planejamento 

de uma operação de cimentação é a escolha do sistema de pasta de cimento a 

ser utilizado. Esta escolha é realizada com base em testes laboratoriais, 

seguindo técnicas que permitam a simulação das condições reais a que a 

pasta de cimento estará submetida no poço (pressão e temperatura) e padrões 

que permitam diferenciar e comparar os resultados sem dificuldades de 

interpretação. 

Os testes de laboratório são estabelecidos em procedimentos 

internos da Petrobras através do PROCELAB – Procedimentos e Métodos de 

Laboratório Destinados à Cimentação de Poços Petrolíferos, baseado em 

normas adotadas mundialmente. Dentre essas normas, as mais importantes 

são: API RP 10B – API Recommended Practice for Testing Well Cements, 

Twenty-Second Edition, December 1997 e a API Spec 10A – API Specification 

for Cements and Materials for Well Cementing, Twenty-Second Edition, 

January 1995. 

O teste realizado seguindo todos os procedimentos do PROCELAB e 

da norma NBR-9831 para este trabalho foi: 

 Teste de Resistência à Compressão Mecânica; 

Os ensaios de caracterização cristalográfica e morfológica realizados 

neste trabalho foram: 

 Difração de Raios-X (DRX); 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

4.1. Materiais e Métodos 

 

Para as formulações das pastas compostas de cimento Portland 

Classe G, água destilada e diferentes tipos de sais, deste trabalho, foram 

utilizados os seguintes materiais: 

 Cimento Portland Classe G (fornecido pela Petrobras); 
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 Sílica (fornecida pela Petrobras); 

 Água destilada; 

 Cloreto de Sódio (P.A. NaCl – Marca: Synth); 

 Cloreto de Potássio (P.A. KCl – Marca: Synth); 

 Sulfato de Cálcio (CaSO4 2H2O P.A. – Marca: Synth); 

 Sulfato de Magnésio (MgSO4 7H2O P.A. – Marca: Synth). 

 

4.1.1. Cálculos e formulações das pastas cimentantes 

 

A formulação de uma pasta de cimento se inicia com o cálculo do 

rendimento, fator água-cimento (FAC), fator água de mistura (FAM) e das 

concentrações de cada produto utilizado. Para obtenção das diversas 

propriedades de uma pasta, fixam-se a massa específica da mesma e as 

concentrações de aditivos sólidos e líquidos. Para as formulações com adição 

de sal, os cálculos para este material é baseado no peso da água, o chamado 

BWOW (By Weight Of Water), diferente dos outros aditivos (líquidos ou sólidos) 

que são baseados no peso do cimento, BWOC (By Weight Of Cement). 

Para efetuar os cálculos é necessário conhecer as densidades 

absolutas dos materiais a serem utilizados nas formulações. Na Tabela 4.1 

encontram-se os valores de densidade e de volume específico dos materiais 

usados nas pastas. 
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Tabela 4.1- Valores de massa específica e volume específico a 25°C dos materiais utilizados 

para a realização dos cálculos. 

Material Massa Específica (g/cm³) 
Volume Específico 

(gal/lb) 

Cimento Portland G 3,20 0,0373 

Sílica 2,64 0,0453 

Água Destilada 0,99 0,1202 

NaCl 2,85 0,0420 

KCl 2,66 0,0450 

CaSO4 2,99 0,0400 

MgSO4 1,56 0,0768 

 

 

A massa específica do cimento foi determinada utilizando o método 

de Le Chatelier, que consiste na pesagem do material e duas leituras de 

volume na vidraria. É importante o controle da temperatura para que não haja 

variação do volume do frasco, bem como para que a massa específica possa 

ser transformada em densidade. As leituras no frasco de Le Chatelier devem 

ser feitas com a altura dos olhos na linha horizontal, para evitar distorções. 

Para se determinar o volume específico em gal/lb, é necessário 

calcular o inverso da massa específica aparente e dividir o resultado por 

8,3454.  

As pastas foram calculadas para uma quantidade de componentes 

de modo a ser obtido 600 cm³ de pasta de cimento. Esta é a quantidade 

necessária para a realização dos ensaios de laboratório, segundo as normas 

API. 

Todos os materiais utilizados na preparação das pastas foram 

pesados em uma balança digital Tecnal Mark 3100 com resolução de 0,01g. As 

concentrações e as respectivas massas dos materiais utilizados nas 

formulações das pastas estão descritas na Tabela 4.2. As pastas de cimento 

foram formuladas com cimento Portland Classe G, 35% de sílica, água 

destilada e sal (diferentes sais em diferentes concentrações) e com massa 

específica de 15,8 lb/gal.  
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Tabela 4.2. Massas dos materiais utilizados nas formulações das pastas especificadas. 

Pasta Cimento (g) 35% Sílica (g) Água (g) Sal (g) 

Referência 595,66 208,48 331,81 - 

NaCl 

5% 585,49 204,92 329,08 16,45 

15% 561,79 196,62 328,28 49,26 

30% 526,47 184,26 327,08 98,12 

KCl 

5% 585,96 205,08 328,46 16,42 

15% 563,35 197,17 326,45 48,96 

30% 529,94 185,48 323,48 97,04 

CaSO4 

5% 585,17 204,81 329,49 16,47 

15% 560,75 196,26 329,51 49,92 

30% 524,11 183,44 329,53 98,86 

MgSO4 

5% 590,92 206,82 322,10 16,10 

15% 578,83 202,59 308,28 46,24 

30% 562,53 196,88 289,63 86,89 
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Estas concentrações dos sais foram definidas devido as suas 

significâncias no que diz respeito à litologia em rochas evaporíticas. Segundo 

Mohriak (2008), algumas das principais rochas evaporíticas são a Halita (NaCl), 

Silvita (KCl), Anidrita (CaSO4), Gipsita (CaSO4.H2O), Carnalita (KMgCl3.6H2O) e 

Kieserita (MgSO4.H2O), dentre outras. Os sais presentes nestas rochas foram 

estudados neste trabalho. 

 

4.2. Programa Experimental 

 

Na Figura 4.1 encontra-se representado o fluxograma da metodologia 

utilizada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Fluxograma da metodologia empregada 
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4.2.1. Mistura e homogeneização das pastas formuladas 

 

A mistura das pastas foi realizada em um misturador Chandler modelo 80 -

 60. Uma vez pronta a água de mistura (água e sais), adicionou-se o cimento, 

através de funil de colo curto pela abertura central da tampa do copo. A adição foi 

realizada sob uma taxa uniforme, a uma velocidade de 4000 rpm ± 200 rpm, durante 

15 segundos. Ininterruptamente, instalou-se a tampa central e agitou-se a pasta por 

35 segundos a uma velocidade de 12000 rpm ± 500 rpm. O tempo de adição foi 

controlado pelo temporizador do misturador (NBR 9831, 2006).  

  Imediatamente após a mistura das pastas, as pastas foram vertidas em 

corpos de prova cúbicos, sem a necessidade de homogeneização, conforme descrito 

nos procedimentos API e norma brasileira equivalente.  

 

4.2.2. Teste de Resistência à Compressão 

 

Este ensaio foi realizado preparando-se as pastas conforme o item 4.2.1, 

vertendo a pasta em três moldes cúbicos de 50 mm de aresta, constituídos de 

materiais inertes ao ataque químico pelo cimento, tendo as faces laterais 

suficientemente rígidas para evitar sua deformação. 

Os moldes foram submetidos à cura, sob temperatura aquecida de 60 °C, 

em um Banho Termostático Nova Ética Modelo 500/3DE com água, que possui 

dimensões adequadas à imersão completa dos moldes e também um sistema de 

circulação realizado por um agitador. A temperatura de 60 °C foi escolhida por ser a 

maior temperatura de análise segundo a norma NBR 9831, onde especifica duas 

temperaturas para testes, 38 °C e 60 °C. A temperatura maior aumenta a cinética e, 

consequentemente, a velocidade das reações. 

Após períodos de 24 horas e 28 dias de imersão, os moldes foram 

removidos do banho e desmoldados. Os corpos-de-prova foram enxutos com papel 

absorvente e medidos com um paquímetro para avaliar possíveis rebaixamentos, 

não ultrapassando cinco minutos nessa operação. A ruptura dos mesmos foi 

realizada em Máquina Universal de Ensaios Shimadzu Autograph Modelo AG-I, 

controlada pelo programa TRAPEZIUM 2. Para a ruptura dos corpos de prova com 

24 horas de cura, utilizou-se velocidade de carregamento de 17,9 KN/min. Já para 
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os corpos de prova que foram curados por 28 dias, utilizou-se velocidade de 

carregamento de 71,7 KN/min. 

 

4.3. Análises e caracterizações 

 

As pastas utilizadas neste trabalho foram caracterizadas no seu estado 

hidratado. Foram realizados ensaios de DRX e MEV com a pasta curada e após 

ensaio de resistência mecânica. 

Todas as pastas com as diferentes concentrações dos sais passaram por 

análise de DRX. Já para as análises de MEV, foram usadas as pastas com a 

concentração de 15% de sal(s), isto por se tratar de um valor mediano (frente aos 

estudados) e terem sido as que obtiveram os melhores resultados de resistência 

mecânica. 

 

4.3.1. Difração de raios X (DRX)  

 

A técnica de difração de raios X (DRX) foi utilizada para caracterizar as 

espécies cristalinas formadas nas diferentes composições das pastas salinas.  

Os cimentos hidratados foram curados em banho termostatizado na 

temperatura de 60 °C. A técnica foi utilizada com o objetivo de avaliar a influência 

dos sais nas fases de hidratação das pastas.  

As análises foram realizadas utilizando para a identificação das fases o 

equipamento Shimadzu modelo XRD-7000, equipado com uma fonte de radiação de 

CuKα com voltagem de 30kV, corrente de 30 mA. 

Os dados foram coletados na faixa de 2 de 10 a 80 graus. As fases 

cristalinas foram identificadas com a utilização do programa X’Pert HighScore Plus. 

 

4.3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica dos materiais foi feita por microscopia 

eletrônica de varredura. Os exames microscópicos das amostras foram realizados 

em um microscópio eletrônico de varredura da Philips modelo XL30 ESEM. O 



Metodologia Experimental 

81 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

procedimento de preparação dos materiais para a análise consistiu na deposição de 

uma porção do sólido sobre uma fita adesiva de carbono fixada no porta-amostra.  

A técnica foi utilizada visando avaliar a influência dos sais na morfologia 

das pastas hidratadas. 
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5. Resultados e Discussões 

 
 

5.1. Caracterização cristalográfica e morfológica 

 
 

5.1.1. Difração de raios X (DRX) 

 

 

O ensaio de difração de raios X permitiu a identificação dos materiais 

quanto as suas características cristalinas e a quantificação de fases de 

constituição em faixa adequada de concentração. 

Os principais picos relativos aos compostos hidratados do cimento 

foram determinados por vários pesquisadores como Nelson (1990), Taylor 

(1990); Richardson (2008) e Lea (1971). Assim, as análises foram feitas com o 

intuito de identificar as fases presentes nas pastas estudadas neste trabalho de 

forma comparativa aos padrões contidos no banco de dados JCPDS (ICDD-

2002). 

As análises de difração de raios X foram feitas para as pastas curadas 

por 24 horas e 28 dias, com a finalidade de se  avaliar a influência dos sais nas 

principais fases do processo de hidratação do cimento, silicato de cálcio 

hidratado, hidróxido de cálcio ou portlandita, e etringita. Também foi analisada 

a formação de outras fases importantes para relacionar com os resultados 

apresentados nos ensaios de resistência à compressão.  

As Figuras de 5.1 a 5.8 apresentam os difratogramas com os produtos 

da hidratação das pastas com adições de concentrações de sais, além das 

pastas de referência (que não receberam sal), nas diferentes idades. Foram 

caracterizadas em todas as amostras as fases silicato de cálcio hidratado (C-S-

H), portlandita (Ca(OH)2), etringita (C6AS3H32 = AFt ) e sílica (SiO2), as quais 

foram identificados com base no banco de dados do ICDD pelas cartas (72-

1907), (04-0733), (72-0646) e (85-0795) respectivamente. 

Para todas as pastas além dos quatro principais compostos citados 

anteriormente, a fase de quartzo (SiO2) ICDD (85-0795) que possui o pico 

principal em 2 theta  26,6°, aparece com grande intensidade em todas as 
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análises. Essa fase é proveniente da adição de sílica na concentração de 35% 

BWOC.  

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram os difratogramas dos cimentos 

hidratados com adição de NaCl nas idades de 24 horas e 28 dias, 

respectivamente, as Figuras 5.3 e 5.4 são referentes ao KCl, 5.5 e 5.6 ao 

CaSO4 e as Figuras 5.7 e 5.8, as que levaram adição do MgSO4. Nas legendas 

dos difratogramas estão descritas as fases presentes nas amostras e seus 

respectivos picos. 
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Figura 5.1. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal NaCl e pasta de referência 

com 24 horas de cura 

 

Figura 5.2. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal NaCl e pasta de referência 

com 28 dias de cura 
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Figura 5.3. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal KCl e pasta de referência 

com 24 horas de cura 

 

Figura 5.4. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal KCl e pasta de referência 

com 28 dias de cura 
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Figura 5.5. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal CaSO4 e pasta de 

referência com 24 horas de cura 

 

Figura 5.6. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal CaSO4 e pasta de 

referência com 28 dias de cura 
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Figura 5.7. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal MgSO4 e pasta de 

referência com 24 horas de cura 

 

Figura 5.8. Difratogramas das pastas de cimento com adição do sal MgSO4 e pasta de 

referência com 28 dias de cura 
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Tendo como referência a pasta padrão, que não levou adição de sal, 

os picos principais referentes à Portlandita Ca(OH)2, que é a fase principal da 

reação de hidratação nas primeiras idades, estão localizadas em 2θ = 18,08°, 

34,16º e 47,22°. Os picos referentes à Etringita, que é proveniente da reação 

que ocorre nas primeiras idades da hidratação entre os aluminatos C3A e C4AF, 

o gesso CaSO4 e a água, com a função de inibir a hidratação do C3A e evitar a 

pega prematura da pasta, estão localizados em 2θ= 32,26º e 45,82º. Os picos 

que caracterizam a fase C-S-H estão localizados em 2θ= 20,92º, 42,48º e 

55,00º e, como já citado anteriormente, observa-se a presença de SiO2 em 2θ= 

26,6º.  

Estas fases descritas puderam ser observadas em todas as análises, 

variando na intensidade dos picos, ou seja, na quantidade das fases presentes 

a depender da concentração do sal adicionado e do tempo de cura e análise.  

Nas análises com 24 horas de cura dos cloretos, NaCl e KCl, foi 

possível observar características importantes para a explicação da baixa 

resistência mecânica apresentadas pelos sais na concentração de 30%, a 

formação do Sal de Friedel e a presença dos sais puros. 

Os mecanismos de ligação dos cloretos no sistema com cimento são 

complexos, pois processos diferentes agem simultaneamente. Por exemplo, os 

íons cloretos podem interagir com o cimento formando fases cloroaluminatos, 

como o Sal de Friedel. De acordo com Magdalena Bilonis et al (2010), quando 

o cimento está em contato com água com alta concentração de cloreto e dos 

aluminatos (principalmente o C3A), o teor de Sal Friedel é maximizado.  

Ben Yair (1974) mostrou que s formação do Sal de Friedel em 

solução aquosa é devido à reação química entre o C3A do cimento e o sal (com 

Cl-) que não reagiu. Já Yonezawa em 1988, avaliou que a formação do sal de 

Friedel envolve uma troca iônica entre o OH- presente nas intercamadas dos 

hidratos de C3A e os íons de cloretos livres derivados dos sais cloretos 

adicionados durante a mistura. 

Segundo Suryavanshi (1996), um dos mecanismos de formação do 

Sal de Friedel é regido pelas seguintes equações: 

Ca(OH)2 + 2NaCl  CaCl2 + 2Na+ + 2OH-                        (1) 
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C3A + CaCl2 + 10H2O  3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O           (2) 

Onde o consumo de CaCl2 na equação (2) abala o equilíbrio da 

equação (1) e causa a dissolução de mais Portlandita para formar mais 

produtos que serão usados na equação (2). 

Alternativamente, o C3A que não reagiu pode depois reagir 

preferencialmente na presença de excesso de Ca(OH)2 para formar uma 

variação do Sal de Friedel, o C4AH13. 

C3A + Ca(OH)2 + 12H2O  4CaO.Al2O3.13H2O 

Foi constatada a formação do Sal de Friedel através do DRX assim 

como através da diminuição no teor do Ca(OH)2.  

Nas concentrações maiores o sal hidrata, diminuindo a quantidade 

de água disponível no sistema. Quando a concentração do aumenta, em uma 

condição de saturação, todo o sistema é afetado e ocorre o fenômeno da 

precipitação. Tal processo pôde ser constatado em todos os sais na 

concentração de 30%, onde foi caracterizada pelo DRX a presença dos sais 

puros tanto na idade de 24 horas como na de 28 dias. Em 28 dias, como era de 

se esperar, a quantidade dos sais foi bastante reduzida, mostrando que com o 

tempo o sal puro reagiu com o sistema. 

Percebeu-se que a presença dos sais puros afetou 

consideravelmente a resistência à compressão das pastas com adição de 30% 

dos cloretos na idade de 24 horas. Pelo difratograma do NaCl e KCl observa-se 

vários picos do sal puro, ou seja, houve grande precipitação do sal. Estes sais 

em seu estado anidro não oferece resistência mecânica e suas presenças 

reduziram a resistência do material. 

Os melhores resultados para o NaCl e o KCl na análise de 24 horas 

foi para a concentração de 5%. Este comportamento pode ser explicado pela 

maior presença da Portlandita e do C-S-H, na qual apresentaram picos mais 

intensos quando comparados com as outras concentrações.  

Para a diminuição dos picos de sílica com o aumento na 

concentração dos sais cloretos no tempo de 24 horas, pode ter havido a 

formação de fases amorfas com consumo de sílica. Tal teoria pode ser 

comprovada nas análises de 28 dias, onde a quantidade de sílica volta a 
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crescer. Provavelmente uma determinada quantidade foi consumida durante as 

primeiras horas para formar estruturas amorfas (que não são captadas de 

forma clara pelo DRX) e, com o tempo e continuidade das reações, o SiO2 foi 

novamente disponibilizado no sistema. A sílica é um composto covalente e, 

quando o silício se liga ao oxigênio, forma o óxido de silício, através de uma 

rede tridimensional, pois os oxigênios estão dispostos entre os orbitais 

eletrônicos do silício, formando um tipo de rede. Nas estruturas para as quais 

todos os vértices do tetraedro não são compartilhados, cada átomo de oxigênio 

não compartilhado contribui com uma carga negativa para o grupo aniônico 

então formado, assim sendo o equilíbrio dessas cargas dá-se pela presença de 

cátions. Como o sistema possui cátions presentes, tais como o Ca2+, Na+ 

(NaCl) e K+ (KCl), e, em estando os mesmos  disponíveis, formarão estruturas 

amorfas como o gel de C-S-H. 

As análises com 30% de NaCl e KCl, realizadas após 28 dias de 

cura, mostraram que a formação do Sal de Friedel intensificou-se e que a 

presença dos sais puros ainda era observada. Tais situações afetaram o 

desempenho das amostras nos testes de resistência.  

Os melhores resultados nesta idade para os sais de cloro foi para as 

amostras com 15%. As figuras 5.2 e 5.4 (28 dias) apresentam o aumento dos 

picos de Ca(OH)2 e C-S-H quando comparadas as figuras 5.1 e 5.3 (24 horas), 

produtos hidratados representativos no ganho de resistência compressiva do 

cimento Portland. Percebe-se também que os difratogramas com 15% dos 

cloretos são similares ao da pasta de referência com 28 dias, mais uma razão 

para corroborar os resultados com os testes de resistência para estes sais na 

concentração indicada. Esta concentração intermediária entre as estudadas 

neste trabalho mostrou ser a mais efetiva no que diz respeito às reações de 

hidratação e formação dos produtos, tendo o efeito benéfico nas propriedades 

mecânicas das pastas.    

Nas pastas preparadas com adição dos sulfatos, CaSO4 e MgSO4, os 

resultados de resistência foram bem expressivos. Na pasta de cimento 

hidratada, os sulfatos reagem com o cálcio para formar gipsita e como fontes 

de cálcio e alumínio para formar etringita. O mecanismo de ação para o ânion 

SO4
2- é diferente para cada um dos cátions (Ca2+, Na+, Mg2+, etc.) aos quais 
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está associado, uma vez que os mecanismos de interação com a matriz 

cimentícea são característicos de cada sal. 

Durante a hidratação da pasta de cimento Portland, a gipsita 

(CaSO4), adicionada ao cimento para controlar a pega, combina-se com os 

aluminatos formando etringita. Neste trabalho a gipsita foi adicionada em 

diferentes concentrações e afetou a propriedade de resistência compressiva 

dos cimentos nas duas idades analisadas. 

Inicialmente, na presença de alto teor de gipsita, corre a seguinte 

reação: 

CaSO4 + C3A  5CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O   

Depois que todo sulfato tiver sido consumido, a etringita 

gradativamente é convertida em monossulfoaluminato, que é o produto final da 

hidratação do cimento e confere resistência à compressão superior à etringita. 

A presença da gipsita favorecendo a formação da etringita nas 

menores idades comprova o bom desempenho das amostras no ensaio de 

resistência compressiva em 24 horas.  

Outro fator que possivelmente contribuiu bastante é a presença do 

cátion Ca2+, produto da dissolução do sal. A presença deste íon, elemento 

importante nas reações de hidratação do cimento Portland, e a disponibilidade 

de SiO2 (devido aos 35% que foram adicionados) possibilitou a formação de 

espécies de C-S-H, fato que comprova a alta resistência. Observam-se picos 

de alta intensidade para esta fase nas amostras analisadas em todas as 

concentrações. 

Comparativamente percebe-se uma semelhança entre todos os 

difratogramas das análises para as adições de CaSO4 com a pasta padrão de 

referência, em ambas as idades (figuras 5.5 e 5.6). Tal característica reflete no 

resultado dos testes de resistência compressiva, mostrando que este sal reage 

bem com o cimento Portland.   

No caso da pasta contendo sal MgSO4, pode-se justificar as altas 

resistências mecânicas devido a formação do M-S-H e do Mg(OH)2, que em 

adição aos produtos de hidratação comuns como o C-S-H e Ca(OH)2, 
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produziram aumento nesta propriedade. Parte dos reagentes são usados nas 

reações com o MgSO4 formando esses produtos adicionais.  

Nas reações de hidratação do cimento Portland o C3S e o C2S 

reagem com a água formando o C-S-H e Ca(OH)2, no caso da presença de 

cátions Mg2+, estes íons podem participar das reações por substituição 

isomórfica do Ca2+, fato que explica as altas resistências apresentadas pelas 

amostras com adição do MgSO4. O M-S-H foi identificado tanto nos cimentos 

com 24 horas como nos de 28 dias de cura (figuras 5.7 e 5.8). Essas reações 

ocorrem paralelamente à formação do C-S-H, havendo competição entre 

reagentes, mas tendo como resultado uma ação benéfica para a matriz. 

É importante ressaltar que, principalmente para o MgSO4, que a 

adição deste sal antes das reações de hidratação, ou seja, sendo composto 

integrante do sistema no início, possui um efeito positivo na pasta de cimento, 

diferentemente quando ele entra no sistema após os produtos de hidratação já 

formados, sendo chamado de “ataque por MgSO4”. O ataque por MgSO4 

enfraquece a matriz cimentícea pois descalcifica o C-S-H substituindo o íon 

Ca2+ pelo íon Mg2+, formando um M-S-H de baixa resistência mecânica. 

Com acréscimo de concentrações de MgSO4 a gipsita é o produto 

principal. A presença do CaSO4 confirma que houve reação do MgSO4 com o 

sistema. 

Reação do MgSO4 com a Portlandita: 

Ca(OH)2 + MgSO4 +2H2O  CaSO4.2H2O +Mg(OH)2 

Na análise do cimento com 30% de MgSO4 e 24 horas ficou 

evidenciado o consumo da Portlandita com picos menores em relação aos 

outros cimentos e formação do CaSO4, comprovando a ocorrência da reação 

acima citada. 

Ainda nos difratogramas com 24 horas de cura para o MgSO4 

observa-se picos do M-S-H em todas as idades. Para a amostra com 15% do 

sal, percebe-se a similaridade do difratogramas dessa pasta com o da pasta 

padrão. A presença das fases adicionais provavelmente aumentou a 

resistência da amostra. 
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A formação da nova fase, M-S-H, juntamente com o C-S-H dar 

origem a uma maior compacidade entre as fases, criando assim uma estrutura 

mais compacta, condição que é conhecidamente responsável pelo advento de 

resistência mecânica. 

Da mesma forma que para os cloretos, observou-se o efeito deletério 

na formulação das pastas de cimento com saturação de sais de sulfatos. Em 

ambas as análises, de 24 horas e 28 dias para os sais CaSO4 e MgSO4, os 

valores de resistência à compressão foram inferiores aos das outras 

concentrações, mostrando que o alto nível de íons presentes no sistema 

acarreta a interferência nas reações normais de hidratação e formação de 

fases com estruturas indesejáveis. 

 

5.1.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi utilizada 

com o intuito de caracterizar morfologicamente as pastas de cimento 

hidratadas. Para um acompanhamento do desenvolvimento morfológico, foram 

feitas análises nas idades de 24 horas e 28 dias.  

Na Figura 5.9 é proposto um esquema do desenvolvimento 

microestrutural, durante a hidratação de um grão de cimento. 
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Figura 5.9. Desenvolvimento microestrutural durante a hidratação de um grão de cimento 

(Costa, 2012) 

 

As fases verdadeiramente formadas no processo de hidratação do 

cimento Portland encontram-se nas imagens realizadas num microscópio 

eletrônico de varredura (MEV). Foram realizadas imagens com os cimentos 

hidratados em 24 horas e 28 dias. 

Nas Figuras de 5.10 a 5.13 estão apresentadas as micrografias das 

pastas hidratadas por um período de 24 horas (figuras “a”) e 28 dias (figuras 

“b”). Na Figura 5.10 estão as micrografias para as pastas com NaCl, na 5.11 

para as pastas com KCl, na 5.12 para as pastas com CaSO4 e na 5.13 para as 

pastas com MgSO4.  

 

 

0               10 min          10 hs            18 hs          1-3 dias      14 dias         anos 

Legenda: 
 
C3A – aluminato tricálcico 
C3S – silicato tricálcico 
C-S-H – gel de silicatos cálcicos hidratados 
Aft – trissulfoaluminato tricálcico hidratado (C3A . 3CS . 32H2O) 
Afm – monossulfoaluminato (C3A . CS . 12H2O) 
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                                (a)                                                                  (b) 

Figura 5.10. Micrografias da pasta com NaCl após 24 horas (a) e 28 dias (b) de cura. Aumento: 

3000X (a) e 5000X (b). Na figura “a”, é possível identificar gel de C-S-H e na “b”, a presença de 

portlandita e C-S-H 

 

 

  

(a)                                                              (b) 

Figura 5.11. Micrografias da pasta com KCl após 24 horas (a) e 28 dias (b) de cura. Aumento: 

1000X (a) 1500X (b). Em destaque (a), formação de portlandita e algumas fases de C-S-H. Em 

“b” observa-se a matriz formada pelos silicatos hidratados e portlandita 
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(a)                                                              (b) 

Figura 5.12. Micrografias da pasta com CaSO4 após 24 horas (a) e 28 dias (b) de cura. 

Aumento: 2700X (a) 600X (b). As figuras apresentam a formação das estruturas a partir dos 

aluminatos e silicatos. Percebe-se o crescimento superficial considerável da etringita na 

amostra após 24 horas de cura (a). Na amostra de 28 dias (b), percebe-se a presença de 

portlandita em poro     

 

  

   

(a)                                                              (b) 

Figura 5.13. Micrografias da pasta com MgSO4 após 24 horas (a) e 28 dias (b) de cura. 

Aumento: 5000X (a) 800X (b). Em ambas as figuras observa-se a presença da etringita, o 

trisulfoaluminato de cálcio hidratado. Na figura com 28 dias percebe-se a presença da fase 

portlandita e do silicato hidratado 

 

 

Em geral, as micrografias mostram que em todo o processo de 

hidratação houve a formação dos principais compostos hidratados, como a 

portlandita (Ca(OH)2), o C-S-H e  etringita (Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26(H2O)). 

Através da microscopia eletrônica de varredura (MEV) observa-se também que 
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existem partículas de cimento e de sais que ainda não reagiram com o sistema. 

A presença desses materiais que não reagiram confere perda de propriedade 

mecânica no sistema pós-hidratação, o que ficou comprovado para as pastas 

com maior concentração dos sais, através dos ensaios de resistência à 

compressão. Na concentração de 30% foi detectada a presença dos sais 

estudados, mesmo com 28 dias de cura e as fases formadas que conferem 

resistência mecânica ao sistema também foram detectadas, como o C-S-H e o 

hidróxido de cálcio (portlandita), cujo cristal representativo encontra-se na 

forma de placa hexagonal, semelhante a sua forma cristalina. Também foi 

observada a formação de etringita, fase que possui apreciável responsabilidade 

na resistência mecânica nas menores idades.  

 

5.2. Ensaio tecnológico API das pastas 

 

5.2.1. Teste de resistência à compressão 

 

 

Esta seção dedica-se a um estudo da resistência compressiva 

mecânica das pastas de cimento Portland classe G com os sais adicionados. 

Os valores obtidos com os ensaios nos corpos de prova para cada 

situação (tempos e temperaturas de cura diferentes) podem ser observados 

nas figuras a seguir, onde os valores da resistência foram colocados em Mpa e 

PSI. Estes valores foram obtidos aplicando uma tensão sobre os corpos 

cúbicos com uma velocidade de carga controlada.   

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados para as 

idades de 24 horas e 28 dias. Para cada idade foram ensaiados 12 corpos-de-

prova, sendo três por cada tipo de pasta. Os corpos-de-prova foram curados 

por imersão total a 60 °C em moldes cúbicos plásticos. 

As Figuras de 5.14 a 5.17 apresentam os valores das tensões médias 

para os ensaios realizados em todas as idades de cura para os sais puros, 

incluindo a pasta de referência, que visa comparações.
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Figura 5.14. Resultados de resistência à compressão mecânica das pastas com NaCl 

 

Figura 5.15. Resultados de resistência à compressão mecânica das pastas com KCl 
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Figura 5.16. Resultados de resistência à compressão mecânica das pastas com CaSO4 

 

 

 

Figura 5.17. Resultados de resistência à compressão mecânica das pastas com MgSO4 
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A resistência compressiva das pastas de cimento curadas é de vital 

importância para a vida produtiva de um poço de petróleo, já que a bainha 

cimentante servirá como proteção para o revestimento e os equipamentos que 

por ventura estejam presentes no poço.  

Esta propriedade consiste em um importante parâmetro para 

cimentações de poços de petróleo, principalmente em zonas salinas, onde o 

efeito da fluência das rochas é bastante significativo, já que a bainha de 

cimento fica ininterruptamente submetida a esforços mecânicos de compressão 

e tração. 

As pastas que receberam concentrações dos cloretos (NaCl e KCl) 

apresentaram resistência à compressão menor em todas as concentrações 

quando comparadas com as pastas de referência na idade de 24 horas. 

Os ensaios das pastas após 24 horas de cura não apresentaram 

grandes resultados de resistência quando comparados com as pastas após os 

28 dias. Tal comportamento já era esperado devido ao pequeno intervalo de 

tempo, nos quais as reações de hidratação estão começando a se intensificar. 

Para os testes com 24 horas, as amostras já demonstraram resultados 

consideráveis. Todas as figuras mostram a esperada elevação da resistência 

das pastas com o tempo, resultado do prosseguimento das reações de 

hidratação, exceto para as pastas com a concentração de 30%. Nesta 

concentração, para todos os sais, houve diminuição significativa nos valores de 

resistência à compressão. Tal comportamento justifica a teoria de que em 

grande quantidade o sal tem efeito deletério para a pasta de cimento, tornando-

a mais frágil e susceptível a danos causados por esforços mecânicos. Com o 

aumento da concentração do sal a resistência compressiva acompanha numa 

relação inversamente proporcional.  

Tanto os sistemas que receberam adição de 5% de NaCl como nas de 

KCl foi observado uma maior resistência com relação as outras concentrações 

para a análise com 24 horas, além de apresentar comportamento próximo ao 

da pasta de referência, como pode se observar nas figuras 5.14 e 5.15. Ainda 

para esta concentração, o melhor resultado em relação à pasta de referência 

foi para a pasta com adição de KCl.  

Com relação aos resultados dos sistemas com 30% dos sais NaCl e 

KCl, os resultados do ensaio de resistência compressiva mostrou valores de 
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aproximadamente metade do da pasta padrão, onde a pasta com NaCl sofreu a 

ação mais deletéria do sal. Este comportamento ainda não é totalmente 

entendido, havendo diversas teorias para o caso na literatura. 

Para as pastas com a idade de 28 dias foi possível verificar a evolução 

da resistência mediante a influência dos sais na pasta.  

Todas as pastas estudadas com adição dos cloretos (NaCl e KCl) 

mostraram resistência compressiva menor que a pasta de referência na idade 

de 28 dias, exceto a pasta com 15% de NaCl (figuras 5.14 e 5.15). A 

resistência para este sal nesta concentração foi a que apresentou o maior 

resultado entre os cloretos. 

Ficou evidenciado para o NaCl e o KCl o aumento na resistência 

compressiva com 15% dos sais, sendo estes os melhores resultados em 28 

dias, tendo ainda a pasta com 15% de NaCl demonstrado o melhor 

comportamento nesta idade.  

As pastas com concentrações de 5% e 15% dos sais cloretos tiveram a 

evolução dos seus comportamentos similares. Observa-se que há um 

incremento na resistência com o tempo, onde em todas as amostras analisadas 

o resultado para 28 dias deu necessariamente acima do resultado para 24 

horas. Neste quesito, as pastas com 15% de NaCl e as com 15% de KCl foram 

as que apresentaram os melhores resultados de resistência, como já 

comentado, saindo de 15,2 MPa em 24 horas para 25 MPa após 28 dias para o 

NaCl (acréscimo de 9,8 MPa) e de 13,1 MPa em 24 horas para 22,3 MPa após 

28 dias  para a pasta com KCl (acréscimo de 9,2 MPa).  

O acréscimo na concentração dos sais resultou em queda na 

resistência à compressão das pastas curadas para os cloretos assim como 

observado nas pastas com 24 horas. Mais uma vez comprovou-se o efeito 

deletério no aumento da concentração dos sais, verificando valores de 

resistência compressiva com praticamente metade da apresentada pela pasta 

de referência, composta apenas de água, cimento e sílica na concentração de 

35%. 

Para os sais MgSO4 e CaSO4, nas concentrações de 5% e 15%, a 

resistência à compressão apresentou melhores resultados com relação a pasta 

de referência nas análises de 24 horas. Assim como na análise com os 

cloretos, nos testes com os sulfatos a resistência apresentou considerável 
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decréscimo na concentração de 30%, embora que com o CaSO4 nesta 

concentração e na idade de 24 horas o resultado foi o melhor entre os sais 

estudados. 

Os melhores resultados para os testes de 24 horas para os sulfatos e 

quando comparados com a pasta padrão foram observados na concentração 

de 5% para o CaSO4 e 15% para o MgSO4.  

A partir dos resultados do CaSO4 foi possível verificar o comportamento 

característico advindo do aumento da concentração do sal e, consequente 

redução da resistência compressiva, diferentemente do MgSO4, onde houve 

um acréscimo na resistência para a concentração de 15% e grande redução na 

pasta com 30%, apresentando aproximadamente a metade do valor da pasta 

padrão. 

Como observado nos testes na idade de 24 horas, nos testes com 28 

dias de cura e nas concentrações de 5% e 15%, as pastas mostraram 

melhores desempenhos com relação à pasta de referência. É possível observar 

nas figuras 5.16 e 5.17 que os resultados tanto para o sal MgSO4 e CaSO4 que 

são bastante similares, tendo a mesma tendência de acréscimo com 5% e 15% 

e decréscimo na propriedade com a saturação na concentração dos sais. Este 

decréscimo com a saturação para os sulfatos foi diferente do comportamento 

apresentado pelos cloretos na idade de 28 dias, pois as pastas adicionadas 

com os sulfatos tiveram evolução da resistência significativa ficando próximas 

da resistência da pasta padrão. 

A amostra com 30 % de MgSO4 apresentou aumento na resistência em 

28 dias e a evolução da propriedade foi considerável, já que na análise de 24 

horas havia apresentado um resultado baixo.  

Para os sulfatos foram observados os melhores resultados, assim 

como no estudo com os cloretos, nas análises com 15% a 28 dias de cura.  

Em todos os casos, as pastas com resultados mais expressivos foram 

às com concentração de 5% e 15%, o que mostra que um balanço 

intermediário na concentração dos sais oferece boas propriedades de 

resistência à compressão ao cimento Portland. Destacaram-se nessas 

concentrações as pastas formuladas com CaSO4 e MgSO4, onde as amostras 

obtiveram os maiores valores de tensão máxima, sendo 26,0 MPa o valor para 

a pasta com 15% de CaSO4 e 26,3 MPa o valor para a pasta com 15% de 



Resultados e Discussões 

104 
Bruno Leonardo de Sena Costa / Setembro 2012 

MgSO4, ambos na idade de 28 dias. Os resultados favoráveis para estes sais 

nos testes com 28 dias principalmente, podem ser explicados devido à 

disponibilidade dos íons Ca2+ e Mg2+ no sistema, elementos estes muito 

importantes nas reações de hidratação do cimento Portland. O Ca2+ participa 

ativamente da grande maioria das reações, sendo ele junto com a sílica 

reconhecidamente como os elementos de elevada importância nos processos 

de formação das fases hidratadas, logicamente, não desprezando a essencial 

presença de outros compostos como o Al2O3 e Fe2O3, por exemplo.  O Mg2+ 

provavelmente entrou nas reações por substituição isomórfica, já que possui 

características bem próximas as do Ca2+. 

Outro fator preponderante para o aumento da resistência nas análises 

de 28 dias para todos os sais é a disponibilidade de SiO2, onde este composto 

participa das reações pozolânicas. A atividade pozolânica requer a presença de 

Ca(OH)2 e de álcalis do cimento, pH elevado para a solubilização da fase vítrea 

da pozolana, resultando na formação de hidratos com maior ganho de 

resistência mecânica Brown (1986) apud Antiohos et al. (2007). O SiO2 reage 

com o Ca(OH)2 e forma mais silicatos de cálcio hidratado, ou seja, há um 

aumento progressivo da resistência mecânica.  

A junção desses fatores é responsável pela boa propriedade de 

resistência apresentada pelas pastas de cimento nas maiores idades, exceto 

para as pastas saturadas com os sais, que sofreram com a ação deletéria da 

alta concentração. 
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6. CONCLUSÕES 

 
A Cimentação em poços de petróleo, em zonas salinas, é uma  operação 

que requer cuidados e planejamento na execução. A adição de sais em diferentes 

concentrações modificam as propriedades da pasta de cimento no seu estado fresco 

e depois de endurecida. Caso não haja um controle das propriedades físico-

químicas dos sistemas de pasta de cimento utilizados durante a operação, ou se a 

mesma não for compatível com o tipo de formação rochosa presente nas camadas 

evaporíticas, os resultados poderão elevar os custos operacionais, devido à 

necessidade de correções ou até mesmo a perda total do poço. A partir dos 

resultados deste trabalho, pode-se concluir que:  

 Com o acréscimo na concentração dos sais, principalmente nas análises 

de 24 horas, ficou comprovado o efeito retardante tanto da ação dos 

cloretos como dos sulfatos, exceto para o MgSO4 na concentração de 15% 

que apresentou resistência superior à adição de 5% e a da pasta de 

referência.  

 Todas as pastas com adição de 15% dos sais apresentaram os maiores 

resultados de resistência para a idade de 28 dias, mostrando que esta 

concentração intermediária possui melhor participação nas reações de 

hidratação do cimento Portland e, consequentemente, nas propriedades 

mecânicas das pastas. 

 As pastas que levaram adição dos sulfatos apresentaram melhores 

resultados de resistência compressiva quando comparados com os 

resultados dos cloretos. Tal comportamento não pode ser atribuído 

somente à ação do sulfato (SO4
-2), mas principalmente pelos cátions (Ca2+ 

e Mg2+) liberados após a dissociação, íons estes que participam 

ativamente das reações de hidratação do cimento Portland.  

 A análise por difração de raios X revelou que houve formação do Sal de 

Friedel nas amostras das pastas com adição de 15% e 30% de NaCl e 

KCl. Nestas mesmas concentrações foi observada uma diminuição da 

intensidade dos picos referentes à Portlandita, fato explicado pelo 

consumo desta fase na reação de formação do Sal de Friedel. A presença 

do Sal de Friedel acarreta perda de resistência mecânica do material.   
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 Nas análises de DRX de todas as pastas na concentração de 30% e nas 

idades de 24 horas e 28 dias, foram encontrados os sais puros. Isto 

mostra que após a dissociação e precipitação parte dos sais que não 

reagiu permanece na matriz. A presença destes sais puros afetou a 

resistência compressiva da pasta, principalmente na concentração de 

30%. 

 A partir da interpretação dos difratogramas, o melhor desempenho das 

pastas com 15% dos sais cloretos na idade de 28 dias, pode ser atribuído 

à formação do C-S-H e da Portlandita para as pastas preparadas com 

NaCl e KCl.   

 Já no caso dos sulfatos, a alta resistência compressiva observada nas 

pastas com 15% dos sais, para o CaSO4 foi devido a formação do C-S-H 

favorecido pela presença do íon Ca2+ além da sílica. Para o MgSO4, pode 

ser atribuído a formação da fase M-S-H que em conjunto com o C-S-H 

proporcionaram aumento na resistência. 

 Como esperado, foi possível observar no microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) a formação das principais fases de hidratação do cimento 

Portland (Portlandita, Etringita e C-S-H).   

 Em resumo, as pastas sofreram a ação dos sais nas suas propriedades 

mecânicas. A utilização de pastas de cimento Portland na cimentação de 

poços de petróleo em formações salinas devem ser avaliadas e 

planejadas, de forma que insucessos operacionais possam ser evitados.  
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